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RESUMO 

Na atividade rural, além da gestão produtiva, também deve haver o cuidado com a gestão administrativa, para se 

saber a origem das receitas, custos e despesas da atividade. Esta distinção é fundamental em propriedades que 

possuem mais de uma atividade econômica, e que muitas vezes compartilham recursos financeiros entre elas e 

podem estar mascarando resultados. Diante deste cenário, este estudo tem como objetivos: Especificar receita, 

custos e despesas na produção de leite e soja no ano de 2020; Aplicar o método de custeio por absorção na apuração 

dos resultados. Identificar o resultado econômico e financeiro de cada atividade no ano de 2020; Analisar os 

resultados obtidos por atividade. O trabalho realizou-se em uma empresa rural localizada no município de 

Tapejara/RS, onde foram levantados os dados da produção de leite e soja referente ao ano de 2020. No 

embasamento teórico do estudo abordam-se assuntos do meio rural, com mais ênfase na gestão financeira de 

propriedades rurais. A metodologia se caracteriza em teórico empírico, qualitativo, exploratório e de estudo de 

caso. A coleta de dados foi realizada através dos documentos de receita, custo e despesas fornecidos pelo 

proprietário. A partir da análise os resultados indicam que a lucratividade da produção leiteira é de 14,76% e da 

produção de soja é de 23,87% no ano de 2020. O lucro da soma das atividades é de R$ 53.583,67. 

 

Palavras-chave: Agronegócio; Empresa Rural; Gestão Rural; Custos.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias contemporâneos, toda cadeia mercadológica está sobre efeito de constantes 

mudanças e rodeadas de incertezas. As empresas precisam estar preparadas para sobreviver em 

um meio cada vez mais competitivo.  

O agronegócio é uma cadeia que está inserida nesse mercado e que sofre modificações 

ao longo do tempo. Nos últimos tempos o agronegócio passou a ser considerado a base para a 

balança comercial brasileira. Segundo dados do Cepea/CNA (2020), o agronegócio foi 

responsável por 26,6% do Produto Interno Bruto do Brasil no ano de 2020, contra 20,5% em 

2019.  Porém, o setor agropecuário também enfrenta dificuldades, principalmente com a 

oscilação do preço do produto, elevados preços de insumos, normativas sanitárias em constante 

mudança, baixa capacidade de investimento na atividade e, consequentemente, muitos 

agricultores abandonando o setor.  

No Rio Grande do Sul o agronegócio pode ser considerado o motor da economia 

estadual, sendo que na região norte/nordeste as atividades de soja, milho e leite são as de maior 

destaque e em pleno crescimento.  

Todos esses fatores são impulsionados pela competitividade intensa entre os mercados. 

Por conta disso, é necessário cada vez mais gestores qualificados e competentes, que possam 

inovar, sobre a pressão das mudanças do ambiente. Essas características são indispensáveis para 

um gestor no agronegócio. E, no atual contexto, a gestão financeira pode ser determinante para 

a continuidade das atividades no segmento. 

A gestão financeira e de qualidade foca na redução de gastos e aumento da produtividade 

na cadeia agropecuária. Diante disso, o presente estudo busca analisar a gestão financeira e 

econômica das atividades de soja e leite de uma propriedade rural, situada no município de 

Tapejara/RS, com objetivo principal em identificar o lucro ou prejuízo no ano de 2020. 

Para atingir o objetivo do estudo foram coletadas as notas de receita, custos e despesas 

das atividades econômicas em questão, referente ao ano de 2020. Em seguida os dados foram 

analisados e interpretados para obtenção de informações sobre a saúde financeira da empresa 

rural. As informações estão relatadas no estudo por meio descritivo, tabelas e gráficos. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A gestão das propriedades rurais é fundamental para que o produtor tenha uma boa 

administração de riscos de preços, de custos e de produção. A gestão financeira possibilita a 

compreensão dos custos que impactam sua atividade econômica, podendo buscar alternativas 

de redução de custos e prevendo com mais facilidade sua lucratividade líquida. 



10 

 

No caso das pequenas empresas rurais brasileiras, a sua maioria, não possui controle 

sobre as receitas e gastos gerados na atividade rural. Os minifúndios têm por costume apenas a 

mão de obra familiar, sendo que no passado se produzia apenas para subsistência. Hoje em dia 

essas pequenas áreas rurais passaram a ter grande importância econômica para o país, 

produzindo grande parte dos alimentos para a população, como carne, leite, frutas, hortaliças 

entre outras.  

Observa-se que o lado técnico evoluiu, mas a parte financeira ainda está atrasada, sendo 

que muitos proprietários não tem conhecimento na área gerencial, criando em muitos casos uma 

ilusão de lucratividade, mas na verdade o negócio está em déficit. Diante disso, qual o resultado 

econômico e financeiro das atividades de produção de leite e soja em uma propriedade rural de 

Tapejara-RS? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Este projeto de pesquisa delimitou-se em coletar informações sobre a gestão financeira 

de uma propriedade rural, com intuito de analisar os resultados econômicos e financeiros do 

ano de 2020, tendo como referência a propriedade rural X, produtora de soja e leite situada no 

município de Tapejara, Rio Grande do Sul. 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Apurar o resultado econômico e financeiro nas atividades de produção de leite e soja 

em uma propriedade rural, situada no município de Tapejara-RS 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Especificar receita, custos e despesas na produção de leite e soja no ano de 2020; 

b) Aplicar o método de custeio por absorção na apuração dos resultados. 

c) Identificar o resultado econômico e financeiro de cada atividade no ano de 2020; 

d) Analisar os resultados obtidos por atividade. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A agricultura tem grande importância no cenário mundial, pois nessa atividade toda a 

matéria prima alimentar é produzida, necessitando de controle para aproveitar ao máximo os 
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recursos disponíveis. Porém, o controle financeiro da atividade, em geral, é pouco utilizado por 

produtores, especialmente nas propriedades pequenas. 

O trabalho propõe a pesquisa financeira de uma propriedade rural, identificando a 

lucratividade ou prejuízo da mesma, ponto essencial no desenvolvimento da atividade e que 

praticamente inexiste na literatura atual.  

A proposta do trabalho abre um leque de oportunidades, sendo possível replicar a 

atividade em outras propriedades, criando um banco de dados importante no assunto. Outra 

oportunidade é a possibilidade de passar para um grupo de produtores a importância do controle 

financeiro para sua atividade, baseando-se em dados do trabalho, tendo a possibilidade para 

administradores, gestores e contadores assessorarem esses produtores. 

O presente trabalho trará informações relevantes sobre a cadeia produtiva, seus custos e 

despesas e a real lucratividade das atividades, sendo útil para setores ligados à agricultura. Para 

a propriedade, os dados, serão importantes na tomada de decisões futuras, já que também tem 

por objetivo identificar gargalos no controle financeiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Uma pesquisa segue várias etapas, sendo uma delas a teoria do estudo. Nesta etapa do 

estudo buscou em livros, artigos científicos, TCCs, dissertações, revistas, entre outros, as 

referências teóricas mais apropriadas para um entendimento profundo do meio agropecuário e 

o funcionamento da gestão das propriedades. 

Diante disso, a etapa do referencial teórico foi dividida em três subtítulos, sendo eles o 

Agronegócio, Gestão Rural e a Gestão de Custos em Propriedades Rurais. 

 

2.1 AGRONEGÓCIO 

A agricultura brasileira, tanto de grãos, carne, leite, frutas e verduras, desempenha papel 

fundamental para a economia do país. O Brasil é considerado o país com a capacidade de suprir 

boa parte da demanda de alimentos do mundo. Internamente a agricultura é importante na 

geração de emprego familiar e contratado, suprimento de alimento para população, melhoria do 

produto interno bruto, investimentos que melhoram a vida da população entre outros 

(REDAÇÃO GLOBO RURAL, 2015). 

Ao longo do tempo o meio rural sofreu várias mudanças, sendo hoje complexo e 

diversificado e que precisa de muitos controles para obter bons resultados, econômicos, sociais 

e sustentáveis. 

Para entender o agronegócio brasileiro é necessário estudar sobre sua evolução ao longo 

dos anos. A partir dos anos 60 a utilização de máquinas, fertilizantes e defensivos agrícolas 

passou a ter papel fundamental no aumento da produtividade nas lavouras, iniciadas nesse 

período, com a incorporação da tecnologia e a modernização da agricultura brasileira 

(SANTOS,1986). 

Nos anos de 1970 começam a se implantar no território brasileiro muitas empresas 

ligadas ao meio agrícola que auxiliam na expansão da atividade. Esse período foi um marco na 

conexão entre os setores do agronegócio. A dinâmica industrial passou a comandar o ritmo da 

agricultura, sendo que a indústria fornece os maquinários e os insumos e a agricultura, em 

contrapartida, fornece a matéria prima para ramos industriais específicos, tornando-se uma 

cadeia produtiva interligada (MARTINE, 1990). 

Os anos 90 marcaram o processo de globalização, que influenciou diretamente a 

produção agrícola. Esse período ficou marcado pela internacionalização dos produtos agrícolas, 

onde o Brasil passou a exportar o excedente agrícola produzido internamente, realizado por 

empresas transnacionais, sem ligação com o custo de produção da matéria prima (SILVA, 

1996). 
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Com a globalização da agricultura o termo agronegócio começa a ganhar destaque no 

cenário brasileiro. O termo agronegócio surgiu no mundo na década de 50. O agronegócio ou 

agribusiness é caracterizado inicialmente por John Davis e Ray Goldberg, no sentido de que as 

atividades rurais e todas as atividades ligadas ao rural não podem viver isoladas (MEGIDO e 

XAVIER, 1998).  

Assim se define agronegócio como todas as operações envolvidas na manufatura e 

distribuição de insumos, na produção e operações de propriedades rurais, o armazenamento e 

processamento de commotidies e demais instituições e empresas ligadas envolvidas na cadeia 

produtiva agrícola e pecuária (PIZZOLATTI, 2003).  

 Por sua vez, Müller (1989) acredita que o agronegócio se caracteriza pela relação da 

agricultura anteriormente com a indústria, na busca de insumos e equipamentos e 

posteriormente a relação da agricultura com a agroindústria, na entrega da matéria prima para 

beneficiamento. 

Rufino (1999) afirma que o setor do agribusiness engloba todas as operações e 

transações ocorridas, desde a produção dos insumos para a agricultura (antes da porteira), na 

produção da matéria prima no campo (dentro da porteira), e também todas as operações 

desenvolvidas no beneficiamento e distribuição do produto acabado (depois da porteira).  

O SEBRAE (2004) afirmou que o agronegócio revolucionou a vida do campo, sendo 

que o produtor deixou de ser o dono da propriedade rural, e passou a ser empresário rural. Nos 

dias de hoje não basta apenas saber plantar e colher, é preciso buscar conhecimento fora da 

propriedade, buscar modernização, buscar técnicas que produzam mais com menor custo e para 

que isso ocorra o produtor precisa abrir a porteira para novos conceitos (SEBRAE, 2004).  

O Brasil é considerado um país agrícola, que depende muito do agronegócio para seu 

desenvolvimento interno. Tal importância podemos observar na participação do agronegócio 

brasileiro no Produto Interno Bruto (PIB) do país. 

Miori, (2019), destaca que no ano de 2017 o PIB do agronegócio correspondeu a 25% 

do PIB nacional, indicando a importância deste setor para o equilíbrio do país. 

Conforme dados do CEPEA, (2018), no ano de 2017 o PIB nacional registrou alta de 

1%, se comparado com o ano anterior, por conta do aumento no PIB do setor agropecuário que 

registrou 7,6% de acréscimo de acordo com pesquisas do CEPEA (Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada), da ESALq/USP, em parceria com a CNA (Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil).  

Segundo o CEPEA/CNA (2019), o PIB agropecuário brasileiro vem desde 2010 

oscilando, mas sempre com altas mais expressivas que as baixas. Conforme gráfico 1, o PIB do 
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agronegócio do Brasil obteve seu ápice no ano de 2016 onde se aproximou de R$ 1,6 trilhões, 

seguido de uma baixa no ano de 2018 de pouco menos de R$ 100 bilhões. No ano de 2019 o 

PIB voltou a subir chegando a pouco mais de R$ 1,55 trilhões. 

 

Gráfico 1 - PIB do Agronegócio Brasileiro 2010 a 2019 

 

Fonte: CEPEA/CNA, (2019). 

 

O gráfico 2, demonstra o PIB do agronegócio dividido em 4 segmentos, que são eles 

insumos, agropecuária, indústria e serviços. O gráfico também traz a comparação do ano de 

2015 até 2019. Segundo Cepea/CNA (2019), o segmento de serviços é o que mais contribui 

com o PIB, se mantendo acima de R$ 600 bilhões nos 5 anos. O segmento da indústria vem na 

sequência seguido por agropecuária e insumos.  
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Gráfico 2- PIB por setor do Agronegócio 

 

Fonte: CEPEA/CNA, (2019). 

 

O complexo agroindustrial brasileiro emprega cerca de 17 milhões de pessoas, direta e 

indiretamente. No cenário atual brasileiro, o agronegócio tem uma contribuição muito grande 

e que tende somente a aumentar com o passar dos anos. O agronegócio tem o poder de sustentar 

momentaneamente a economia do país, pois é o único setor que apresenta superávit na balança 

comercial, crescendo mais do que em países desenvolvidos.  

 

2.1.1 Contribuição do Rio Grande do Sul no Agronegócio Brasileiro 

No Rio Grande do Sul o agronegócio pode ser considerado o motor da economia 

estadual, tendo grande participação no PIB brasileiro. O Rio Grande do Sul contribuiu com 

11,1% no Valor Adicionado Bruto da Agropecuária brasileira em 2017, isto é, 

aproximadamente 33,6 bilhões de reais, conforme o Gráfico 3 (IBGE, 2017). 

No estado a matriz VAB correspondeu no ano de 2017 a 9,2% de toda economia gaúcha, 

sendo muito importante, pois dela derivam inúmeros segmentos da agroindústria e há também 

uma grande influência da atividade no setor de exportações. O setor também possui grande 

importância para os pequenos municípios, onde é responsável por impulsionar inúmeras 

atividades, principalmente de comércio e serviços (IBGE, 2017). 
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Gráfico 3- Evolução do VAB da Agropecuária no RS–2007-2017 

 

Fonte: IBGE/Contas Regionais 

 

A estrutura fundiária do Estado se diferencia de acordo com a região, alternando 

predomínio de grandes e médias propriedades com médias e pequenas unidades de produção. 

Segundo o Censo Agropecuário de 2017, do total de 364.193 estabelecimentos 

agropecuários, 36,4% possuem tamanho menor de 10 ha. Já os maiores de 500 ha representam 

menos de 3% dos estabelecimentos, mas possuindo 48,6% da área total ocupado pelos 

estabelecimentos agropecuários. O Gráfico 4 apresenta o uso da terra no Rio Grande do Sul. 

Gráfico 4 - Uso da terra nos estabelecimentos agropecuários no RS – 2017 

 

Fonte: IBGE/Censo Agropecuário 2017 
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Segundo Pizzolatti (2003), o aumento na produção de alimentos, fez com que crises de 

abastecimento ficassem no passado, oportunizando o consumidor a escolher o que consumir. 

Continua, afirmando que a tecnologia no campo modernizou as propriedades e as formas de 

produzir, sendo que o uso de fertilizantes dobrou nos últimos 10 anos e que o uso da tecnologia 

fez com que a produtividade vegetal e animal aumentasse rapidamente, além de várias técnicas 

incorporadas no meio agrícola através de pesquisas e inovações.  

A sociedade moderna fez com que muitos paradigmas passados fossem quebrados em 

especial no meio rural. Aumentou-se rapidamente a competição global, estreitando as margens 

de lucros em todos os setores. O setor agrícola também foi afetado, sendo necessário maior 

atenção na gestão de custos da atividade. 

 

2.2 GESTÃO RURAL 

 Com a competitividade instalada no meio rural, a busca de meios mais eficazes de 

gerenciamento e operação são constantes. Reduzir custos e aumentar faturamento se faz 

necessário não somente nas empresas, mas também nas propriedades rurais, buscando agregar 

o maior valor possível sobre o produto.  

O setor agropecuário do Brasil nos últimos anos vem sustentando a economia com seus 

bons resultados, e desta forma cada vez mais se nota o aumento de exigências para se produzir 

mais e melhor em menos tempo. Obtém-se resultados satisfatórios, na medida em que se adota 

boas práticas de administração e planejamento em todas as cadeias do agronegócio. 

Segundo Batalha (2001), na produção agropecuária é necessário analisar o momento de 

fazer os investimentos, por exemplo a semeadura da soja, normalmente, é realizada uma vez 

por ano, então é necessário escolher a melhor época para negociar os insumos com as empresas 

do ramo. A atividade agropecuária não segue uma linha de produção industrial continua durante 

um ano, pois depende muito de clima, das janelas de plantio e colheita, das estações de monta, 

onde não é possível ter controle absoluto do tempo, da quantidade e qualidade da produção 

desejada, como acontece na indústria. 

Apesar deste cenário no meio rural, a maioria dos empresários rurais não utiliza 

nenhuma forma de controle de gastos e investimentos. Para Mello (2011), a atividade rural deve 

ser planejada e estruturada, desde maquinários, solo, mão de obra para o bom andamento dos 

trabalhos de campo. O meio rural é muito diversificado e demanda muitos recursos, dentre estes 

o recurso financeiro, e na maioria das propriedades todas essas demandas não são estruturadas 

(MELLO, 2011). 
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Os produtores rurais devem prestar atenção aos fatores interno e externos relacionados 

a atividade que desempenham, pois quanto maior conhecimento e atualização sobre 

informações relevantes, maior será a possibilidade de acerto na tomada de decisão, 

aproveitando ao máximo os recursos e obtendo os melhores resultados produtivos e econômicos 

na atividade (SANTOS, MARION, SEGATTI, 2002). 

Para Crepaldi (2009), as atividades rurais devem ter controle financeiro para o bom 

andamento do negócio, mas reconhece que muitos agricultores, em especial minifúndios, não 

anotam os acontecimentos relevantes para contabilização. O autor salienta que a causa para o 

baixo controle se dá pela falta de separação dos gastos da atividade agrícola dos gastos 

particulares e consequentemente não distinguindo resultados com a produção agropecuária. 

Ainda afirma que muitos agricultores têm o conhecimento da necessidade de controle para 

tomada de decisão. 

Na visão de Crepaldi (2009), as empresas rurais devem se preocupar com custos de 

produção, aumento da lucratividade, produção, planejamento, controle e retorno do capital 

investido. O uso da contabilidade em uma propriedade rural se torna indispensável, pois a partir 

dela é possível identificar os segmentos mais produtivos da propriedade. A contabilidade expõe 

os resultados de cada atividade separadamente, sendo a radiografia do negócio, podendo ser 

base para tomada de decisões. 

Marion (2010), salienta que o fluxo de caixa contábil é importante para avaliar o 

potencial de pagamento de dívidas, na obtenção de crédito perante entidades financeiras e 

também para diagnóstico da saúde do negócio. 

O caixa da empresa rural é importante no sentido que dita o ritmo dos investimentos, e 

mostra o desempenho de cada atividade, mas se faz necessário um bom planejamento de 

previsões de gastos (CREPALDI, 2009). 

Segundo Marion (2010), cada atividade produzida deve ter seu fluxo de caixa, levando 

em conta se são atividades temporárias ou permanentes, sendo necessário adequar o 

gerenciamento individualmente, obtendo os resultados mais reais possíveis. 

Em todos os setores produtivos o mercado é controlado pela demanda e oferta de 

produtos, nas propriedades rurais, não é diferente, sendo necessário também avaliar o ambiente 

natural em que se está inserido. 

Atualmente, gerir uma empresa rural se tonou tão complexo quanto administrar uma 

indústria. Conforme explica Marion, Segatti (2006), tudo o que envolve o campo deve ser 

levado em conta na hora de gerir o negócio, pois fatores como novas tecnologias e 

biotecnologias, mudanças do mercado consumidor, maior concorrência entre os mercados e 
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toda a complexidade da sociedade fazem com que as mudanças de estratégia dentro de uma 

propriedade sejam mais constantes. 

O agricultor atual se tornou um grande capitalista como comerciantes diversos, pois viu 

em seu negócio a oportunidade de gerar a maior renda possível, a fim de aumentar seu capital 

e ter maior qualidade de vida. Isso se deve ao maior contato do agricultor com o mercado. O 

homem do campo não é mais um ser isolado da sociedade, ele faz parte dela, sendo a base do 

sustento da população, mas que ainda carece de orientações para organizar, planejar e gerir seus 

negócios. 

Segundo Dallabrida e Buttenbender (2007) um motivo que explica a desistência da 

atividade rural, por parte dos produtores, é a forma como gerenciam os negócios. Um 

empresário rural deve estar sempre atualizado, buscando melhoria contínua para a atividade, 

com profissionalismo, prezando por qualidade e produtividade, sendo competitivo, para que 

também não seja excluído pelo mercado consumidor. 

A atividade rural não pode ser conduzida sem planejamento e controle. Para produzir 

são necessários insumos, maquinários, demanda recursos humanos, tecnologias, gerando um 

grande gasto. A margem de lucro de cada atividade está cada vez mais reduzida, sendo 

fundamental um controle financeiro. 

  

2.3 GESTÃO DE CUSTOS 

Entender o básico da gestão de custos ajuda o administrador a conhecer os recursos da 

propriedade, para então, adequá-los a atividade com a finalidade de diminuir custos, aumentar 

lucratividade e sobreviver na atividade. 

Conforme trabalho de Calgaro e Faccin (2012), sobre o conhecimento de relatórios 

gerenciais por parte dos produtores rurais da região da Serra Gaúcha, apenas 57% conhecem o 

significado dos relatórios, sendo que 38% utilizam para tomada de decisão e 46% nunca 

utilizaram como ferramenta gerencial, demonstrando como a falta de controle pode se tornar 

um gargalo na produção agropecuária.  

O gestor de uma propriedade rural tem por função manter o equilíbrio financeiro por 

meio do controle de entradas e saídas, organizar pagamentos e investimentos (CREPALDI, 

2009).  

Nos estabelecimentos rurais, as contas mais comuns para controle são as vendas à vista, 

vendas a prazo, operações bancárias, compras à vista, compras a prazo, impostos e taxas, folha 

de pagamento e despesas diversas (CREPALDI, 2009).  

Crepaldi (2016, p. 87) define a contabilidade como, 
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A ciência que estuda e controla o patrimônio das entidades, mediante o registro, a 

demonstração expositiva e a interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de 

oferecer informações sobre sua composição e variação, bem como sobre o resultado 

econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

Para Calderelli (2003) a Contabilidade Rural é aquela que realiza controle e registro dos 

acontecimentos e práticas, a partir de normas, sendo uma empresa com finalidade de produção 

e comercialização agrícola e ou pecuária. A contabilidade rural é o conjunto de leis, normas e 

princípios, com intuito de registrar todas as movimentações das atividades agropecuárias 

(CALDERELLI, 2003).  

Para que o produtor consiga projetar a rentabilidade de sua propriedade é necessário 

buscar os resultados das safras anteriores para usar como base, e assim realizar um 

planejamento de atividades levando em conta todos os gastos, possíveis perdas, fazendo um 

orçamento dentro do capital real da empresa rural (CREPALDI, 2006). 

A contabilidade pode ser usada para proteger o produtor rural dos riscos a que se está 

exposto, pois os registros ocorridos podem influenciar na tomada de decisão.  

Pode-se dizer a partir dos autores que a gestão de custos é uma ferramenta muito 

importante para qualquer negócio, sendo fundamental na tomada de decisões mais assertivas. 

A gestão de custos se faz a partir de planilhas financeiras, onde são lançados os dados, 

gerando relatórios contábeis para tomar decisões. Dentre os principais relatórios que podem ser 

utilizados em empresas rurais, citamos a Demonstração de Resultados do Exercício (DRE), que 

tem por objetivo demonstrar a saúde financeira da empresa no período mensal ou anual. 

A DRE é relevante no sentido de avaliar o desempenho e eficiência da atividade em 

buscar o lucro, sendo este o objetivo principal na maioria das empresas (MARION, 2003) 

Para Gonçalves e Baptista (1996) a DRE é um resumo das operações que a empresa 

efetuou durante o exercício social, destacando ao final o resultado líquido obtido no período, 

conforme Quadro 1. 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício 

(=) RECEITA BRUTA 

Receitas de vendas de mercadorias 

Receitas de prestação o de serviços 



21 

 

(-) DEDUÇÕES DE VENDA 

Tributos sobre vendas (INSS) 

Devoluções de vendas 

Descontos Incondicionais 

(=) RECEITA LÍQUIDA 

(–) Custo das mercadorias vendidas 

(=) LUCRO BRUTO 

(–) DESPESAS COM VENDAS 

Pessoal, aluguel, fretes, telefones, energia elétrica, créditos de liquidação duvidosa, propaganda etc. 

(–) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

Pessoal, pró-labore, aluguel, fretes, telefones, energia elétrica, material expediente, etc. 

(–) DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas com juros, VMP, descontos concedidos, despesas bancárias, etc. 

(±) OUTRAS DESPESAS OU RECEITAS OPERACIONAIS 

Dividendos recebidos etc. 

(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL 

(+) OUTRAS RECEITAS 

Ganhos de capital 

(–) OUTRAS DESPESAS 

Perdas de capital 

(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA 

(-) Contribuição social 

(-) Provisão para Imposto de Renda 

(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 

 (=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

Fonte: Adaptado pelo autor de Arendt (2018) 

 

2.3.1 Métodos de Custeio 

Inicialmente é necessário comentar que os métodos de custeio são a forma pela qual os 

custos são apropriados aos seus portadores finais (MOURA, 2005). Dois métodos são 

considerados principais, o custeio variável e o custeio integral. 

 

2.3.1.1 Custeio por Absorção  

O custeio integral ou por absorção é o método pelo qual todos os gastos de fabricação, 

sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, são apropriados ao produto (MOURA, 2005).  
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Dessa forma, além de contar o custo direto, como matéria prima, também será apropriado ao 

produto as despesas para possibilitar a fabricação, como o aluguel. (SCHULTZ, 2019). 

Todos os produtos absorvem parte destes gastos, permitindo que se obtenha um custo 

total por produto, envolvendo todos os custos e despesas da produção (SCHULTZ, 2019). 

 O custeio integral é único método de acordo com os princípios da contabilidade, sendo 

assim o único sistema aceito pela legislação brasileira para a apresentação de relatórios 

contábeis, como o DRE (Demonstrativo de Resultados do Exercício). 

O custeio integral tem por objetivo calcular o custo total de cada produto na linha de 

produção, no qual se considera todos os gastos, desde a matéria prima, até aluguel do pavilhão 

e manutenção de equipamentos (SCHULTZ, 2019). Também tem objetivo de demonstrar como 

a produtividade afeta o custo por produto, por exemplo, quanto mais a empresa produzir sem 

alterar o gasto total, menor será o custo por produto (SCHULTZ, 2019). 

Para Stark (2007), as vantagens do método de custeio integral são que o método é 

adotado pela contabilidade financeira, portanto válido para fins de balanços patrimoniais e 

demonstrativos financeiros. Também traz informações mais assertivas para formação de preço 

de venda, por contemplar todos os gastos da organização (STARK, 2007).  

Da mesma forma o autor considera o método falho para a alocação de custos indiretos 

fixos, pois estes custos são alocados a produtos ou serviços de forma arbitrária por meio de 

rateios, sendo que dessa forma poderão ocorrer casos de produtos com maiores custos que os 

outros. Outra questão importante para Stark (2007) é que na ocorrência de alterações nos 

volumes de produção, o montante de custos indiretos varia para mais em caso de baixa produção 

e para menos em caso de maior produção. 

  

https://blog.bomcontrole.com.br/contabilidade-de-custos/
https://blog.bomcontrole.com.br/como-calcular-dre/


23 

 

2.3.1.2 Custeio Variável 

O custeio variável, segundo Ribeiro (2009) é aquele que considera como custo de 

fabricação, apenas os custos diretos e que variam de acordo com a produção. Ainda, o autor 

afirma que os custos indiretos e fixos são apropriados como despesas da produção. 

O método de custeio variável não tem por objetivo chegar a custo total por produto, mas 

sim, determinar a contribuição de cada produto para a empresa, conhecido como margem de 

contribuição (STARK, 2007).  

Stark (2007), define que a análise da contribuição por produto é realizada da seguinte 

forma: 

1) é feita a separação dos custos incorridos pela empresa em fixos e variáveis; 2) os 

custos variáveis são alocados aos seus produtos; 3) a margem de contribuição dos 

produtos é calculada por meio do cálculo da receita dos produtos menos os custos 

variáveis; 4) dessa margem de contribuição total da empresa, devem ser subtraídos os 

custos fixos, alcançando o lucro da organização. 

Apesar do método direto de custeio ser válido no meio contábil, existem alguns 

problemas na aplicação desse método.  

Para Martins (2008), os problemas são três, sendo eles: 

a) A natureza própria dos custos fixos que existem independentemente da produção, 

tendendo a se tornarem cada vez mais encargos para a produção do que sacrifício; b) 

O fato dos custos fixos não corresponderem a um ou outro produto, por isso os 

mesmos são distribuídos por um critério de rateio que é caracterizado pela 

arbitrariedade no processo, podendo transformar produtos rentáveis em não rentáveis 

e vice-versa; c) Os custos fixos podem sofrer variação de acordo com o aumento ou 

diminuição no volume produzido. Por exemplo, se o volume de produção de um 

determinado produto é aumentado, isso faz com que o custo fixo por unidade dele 

diminua.  

As vantagens na adoção do método de custeio direto são diversas. Para Moura (2005), 

o método proporciona objetividade na formação do custo do produto, não afetando o resultado 

final. O autor segue afirmando que a partir desse método se torna mais fácil para gerentes 

industriais entenderem o custeamento dos produtos, sendo mais fácil e clara a tomada de 

decisão.  

O custeio variável proporciona identificar a margem de contribuição de cada produto 

antes das despesas, o que facilita saber quais produtos são mais rentáveis na organização 

(MOURA, 2005). Outra vantagem do custeio variável é a não-adoção de critérios de rateio para 

apropriação dos custos fixos, já que esses são considerados como despesas do período 

(MOURA, 2005). 
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2.3.2 Custos e Despesas 

Entender custos de produção e despesas e como se comportam é essencial para obter 

resultados verdadeiros. Para melhor entendimento os custos se classificam em diretos e 

indiretos, fixos ou variáveis. 

Para Marion (2010) custos diretos são aqueles que não precisam de rateio ao serem 

apropriados aos produtos, como exemplo temos os insumos agrícolas. Segundo o autor, custos 

indiretos são aqueles que precisam de algum critério de rateio, representando gastos não 

incorporados diretamente à produção, como exemplo temos mão de obra indireta. Os custos 

podem ainda ser classificados custos fixos e custos variáveis, sendo os custos fixos aqueles que 

se mantém inalterados dentro de uma capacidade produtiva, já os custos variáveis acompanham 

as variações da produção (MARION, 2010).  

Padoveze (2004) diz que custos e despesas fixos são aqueles necessários para manter o 

mínimo de atividade operacional, também chamados de custo de capacidade. São fixos, mas 

podem subir ou baixar com grandes oscilações de produção, como exemplo temos salários e 

aluguel (PADOVEZE, 2004).  O autor complementa que os custos variáveis são aqueles que 

variam proporcionalmente ao volume de produção, são custos relacionados a matéria prima 

direta de produção, como exemplo combustível, impostos. 

Padoveze (2004), ainda frisa que custo variável é aquele que realmente varia 

proporcionalmente a demanda de produção na qual está destinada. Continua, afirmando que as 

despesas se diferenciam dos custos por estarem relacionadas a administração geral da empresa 

e não estarem ligadas diretamente à produção. 

Marion (2010), por sua vez, classifica as despesas em fixas e variáveis, sendo que 

despesas fixas são gastos no consumo de recursos que não variam, mas proporcionais às vendas, 

como por exemplo água e luz. Segundo o autor, as despesas variáveis são gastos de recursos 

relacionados diretamente ao volume de venda, como por exemplo comissões e impostos sobre 

vendas. 

Em casos de avaliação de desempenho o indicador mais utilizado é o de rentabilidade, 

que segundo Matarazzo (2003), é o indicador que demonstra o rendimento dos capitais 

investidos pela empresa e que traz o grau de acerto na escolha da atividade.  

Para Assaf Neto (2007), a rentabilidade representa uma avaliação econômica do 

desempenho da empresa, em relação ao retorno sobre investimentos e a lucratividade da 

atividade.  

A grande maioria dos autores referenciados destacam o controle financeiro como 

essencial para o desenvolvimento de qualquer atividade. A falta de controle não demonstra a 
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real situação de uma empresa rural, sendo necessário para esses empreendimentos o uso de 

ferramentas de controle.  

Para Linhares (2003), os relatórios possibilitam verificar a situação econômica e 

financeira da atividade em um período definido, comparando os dados planejados aos 

executados, e tomando as decisões mais acertadas para melhoria do desempenho. 

A pecuária leiteira é muito importante para a economia do Brasil, sendo esta uma das 

principais atividades das pequenas propriedades rurais. Quando bem gerenciada a atividade 

leiteira pode render ganhos satisfatórios. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia é a forma de indicar os caminhos a serem seguidos para a realização dos 

objetivos propostos no estudo, demonstrando as etapas da pesquisa, dando maior confiabilidade 

e segurança científica para o estudo. Segundo Alves (2003), metodologia é o ato de especificar 

qual o método que foi adotado para alcançar os objetivos, e define como procedeu a coleta e 

análise dos dados.  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

São várias as formas de se classificar um estudo ou pesquisa: quanto à natureza, quanto 

à abordagem, aos objetivos, e segundo os seus procedimentos técnicos ou meios. 

O presente estudo se classifica quanto à natureza em teórico-empírico, pois segundo Gil 

(2002) visa gerar conhecimentos para aplicação prática, voltados à solução de problemas 

específicos da realidade. A pesquisa se dedica a face empírica e de fatos da realidade, produz e 

analisa dados (DEMO, 2000). Portanto, uma pesquisa teórica - empírica tem por objetivo atingir 

dados reais, que sejam a realidade dos indivíduos estudados, trazendo os problemas e 

discussões, para que se busque soluções alternativas para o problema. 

Quanto ao tratamento de dados da pesquisa, o estudo se classifica em qualitativo. 

Segundo Yin (2010) um estudo de caso pode ser considerado de abordagem qualitativa, pois 

geralmente serve para responder questionamentos que o pesquisador não tem muito controle 

sobre o fenômeno estudado. 

As pesquisas também podem ser classificadas quanto aos objetivos propostos. Neste 

caso o estudo é considerado de caráter exploratório. Segundo Vergara (1997) uma pesquisa 

exploratória é uma investigação em um setor no qual há pouco estudo ou conhecimento 

sistematizado. Já para Malhotra (2001) a pesquisa exploratória busca a investigação de uma 

situação, buscando os problemas e tentando compreendê-los. A pesquisa exploratória tem por 

objetivo a familiarização com o tema e o problema, ou seja, busca informações para se ter 

clareza, aproximando o assunto com o que se pesquisa.  

Quanto aos procedimentos técnicos para alcançar os objetivos, o estudo se classifica em 

estudo de caso. Yin (2010) considera o estudo de caso em estudo empírico, que investiga 

fenômenos da vida real contemporânea. No estudo de caso o objetivo é explorar, descrever e 

explicar o evento para que se compreenda o propósito.  
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3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Para que seja possível desenvolver o estudo é necessário definir a população e a amostra 

da pesquisa. Vergara (1997), define população, em uma pesquisa, como um conjunto de 

elementos com características a serem estudadas e a amostra é definida pelo autor como uma 

parte reduzida dessa população.  

Uma amostra é um subgrupo de uma população, selecionada a partir de critérios 

definidos e que serve como base estatística da pesquisa (MALHOTRA, 2001). Para Gil (2002), 

quando a população é muito grande, se torna impossível levantar os dados, sendo necessário 

trabalhar com uma amostra reduzida que representa proporcionalmente toda a população. 

Portanto, o universo amostral da pesquisa é uma empresa rural, localizada no município 

de Tapejara - RS. A escolha da propriedade se deu por uma amostra não probabilístico, que 

segundo Malhotra (2001) é um meio no qual o pesquisador julga e escolhe não utilizando 

seleção aleatória. 

O levantamento de dados da propriedade visa resolver o problema desenvolvido na 

definição do tema da pesquisa. A propriedade rural produz leite e soja, realizando venda de 

produtos mediante bloco de produtor rural. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados, na maioria dos casos, é complexa, sendo necessário estar bem 

alinhada com o propósito do trabalho, diminuindo o retrabalho na investigação. Na coleta de 

dados, segundo Vergara (1997), a pessoa que lê precisa entender como procedeu a coleta de 

dados para resolução do problema do trabalho. 

 A pesquisa de campo realizou-se por meio da coleta de documentos, sendo estes as notas 

de receita, custos e despesas das atividades de leite e soja do ano de 2020. Nesse processo foram 

solicitados os documentos, sendo prontamente atendidos pelo proprietário.  

Busca-se nessa etapa, o levantamento de dados sobre o controle financeiro das 

atividades econômicas da propriedade. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

A fase de análise dos dados é compreendida como a demonstração de informações para 

a obtenção do objetivo do trabalho. Vergara (1997), diz que a análise e interpretação é o 

processo de mostrar com clareza os dados coletados e também que podem ser tratados de forma 

quantitativa e de forma qualitativa. 
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De acordo com Gil (2002, P. 125), 

O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos: codificação das 

respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após, ou juntamente com a 

análise, pode ocorrer também à interpretação dos dados, que consiste, 

fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já 

fornecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos realizados 

anteriormente. 

Para Malhotra (2001), a análise dos dados objetiva obter informações relevantes para o 

estudo do tema do trabalho, sendo necessário organizar e classificar as informações a fim de 

encontrar as respostas para o problema da pesquisa.  

Nesse momento realiza-se a transformação dos dados em informações relevantes para a 

resolução das questões da pesquisa. Os dados foram inseridos em tabelas de Excel, divididos 

por atividade e submetidos ao método de custeio por absorção. Por fim, foram gerados gráficos 

para melhor visualização dos resultados. 

O uso de gráficos e tabelas na apresentação da análise e interpretação, segundo Marconi 

e Lakatos (2001), são indispensáveis para que as informações sejam compreendidas de maneira 

clara. 

Importante no momento da interpretação dos dados, segundo Gil (2002), é realizar a 

comparação das informações teóricas com as informações obtidas a campo para entender se as 

referências se aplicam ao seu trabalho ou mesmo a região de aplicação. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos a partir dos dados coletados na 

propriedade. Os dados foram inicialmente tabulados em planilha Excel, ordenados e separados 

por atividade desenvolvida na propriedade, demostrando as receitas, custos e despesas da 

bovinocultura leiteira e da produção da soja. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE 

A empresa utilizada para o desenvolvimento do trabalho é um empreendimento rural, 

localizado no interior do município de Tapejara –RS. A propriedade rural, em questão, possui 

mão de obra familiar, trabalhando com a atividade de produção de leite e produção de grãos 

(soja e milho).  

O minifúndio tem uma área própria de 10 hectares e mais 30 hectares arrendados para 

o período de inverno. Entre os meses de setembro a março (safra de verão) são cultivados na 

área própria em torno de 3 há de milho para silagem, 3 há de sorgo para pastejo e 4 há são 

destinados à produção de grãos (soja e/ou milho). No período de maio a outubro (safra de 

inverno) tanto a área própria, quanto a área arrendada (30 há) são destinadas a produção de 

pastagens de inverno (aveia e azevém) para alimentação dos bovinos na produção de leite.  

Figura 1 - Área da propriedade 

 

Fonte: Imagem do Google Earth
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4.2 RECURSOS E IMOBILIZADOS DA PROPRIEDADE 

 Para o desenvolvimento do trabalho, foram identificados na propriedade os recursos e 

imobilizados utilizados na produção e também os bens do proprietário. Esse processo é 

importante para determinar o valor mensal depreciado por equipamento e imobilizado, que será 

agregado nos gastos da produção. 

 A depreciação pode ser entendida como a perda de valor dos bens, ocasionada por ações 

da natureza ou pelo próprio uso. A contabilização da depreciação tem por objetivo formar uma 

reserva contábil da empresa para substituição dos recursos no final de sua vida útil. Dessa 

forma, a depreciação deve ser encarada como custo operacional na empresa, constando a 

formação do custo final de produção (BARROS e FERNANDES, 2014). 

 Conforme a Tabela 01, a propriedade possui um armazém de máquinas e insumos, uma 

sala de ordenha, um galpão cocheira como bens imóveis. Possui também dois tratores como 

bens móveis, um pulverizador, uma semeadeira, um guincho, um carreto, uma roçadeira, um 

resfriador e uma ordenhadeira como equipamentos e 35 bovinos da raça Holandesa como 

semoventes. Além disso, o proprietário tem em sua posse uma casa, dois veículos e dez hectares 

de terra própria.  

Os valores monetários presentes na Tabela 01 passaram por pesquisa de preço e 

avaliação do valor de mercado, para que se mostrasse o valor mais aproximado do valor de 

mercado da propriedade. 

 

Tabela 1- Cálculo da depreciação dos Bens imobilizados 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

Bens Atividade Valor novo
Valor 

residual

Valor 

cálculo

Vida util  

anos

Valor 

depreciado/ano

Valor 

depre./mês
Grãos/mês Leite/mês

Armazem de maquinas e insumos Grãos 50.000,00 10.000,00 40.000,00 20 2.000,00 166,67 166,67 -

Trator case 80 Leite/Grãos 100.000,00 50.000,00 50.000,00 10 5.000,00 416,67 83,33 333,33

Trator ford 6600 Leite/Grãos 35.000,00 15.000,00 20.000,00 10 2.000,00 166,67 33,33 133,33

Pulverizador 600 l Leite/Grãos 13.000,00 5.000,00 8.000,00 10 800,00 66,67 13,33 53,33

Semeadeira imasa 1600 Leite/Grãos 35.000,00 15.000,00 20.000,00 10 2.000,00 166,67 33,33 133,33

Guincho 2t Leite/Grãos 17.000,00 7.000,00 10.000,00 10 1.000,00 83,33 16,67 66,67

Carreto Leite/Grãos 2.000,00 500,00 1.500,00 10 150,00 12,50 2,50 10,00

Roçadeira Leite/Grãos 5.000,00 1.000,00 4.000,00 10 400,00 33,33 6,67 26,67

Sala de ordenha Leite 30.000,00 10.000,00 20.000,00 20 1.000,00 83,33 - 83,33

Galpao cocheira Leite 25.000,00 8.000,00 17.000,00 20 850,00 70,83 - 70,83

Resfriador Leite 12.000,00 3.000,00 9.000,00 10 900,00 75,00 - 75,00

Ordenhadeira Leite 7.500,00 2.000,00 5.500,00 10 550,00 45,83 - 45,83

Matrizes leiteiras > 36 meses Leite 7.000,00 5.000,00 2.000,00 2 1.000,00 83,33 - 83,33

Matrizes leiteiras 24 A 36 meses Leite 8.000,00 5.000,00 3.000,00 3 1.000,00 83,33 - 83,33

Matrizes leiteiras 12 A 23 meses Leite 8.000,00 5.000,00 3.000,00 4 750,00 62,50 - 62,50

Matrizes leiteiras 0 A 11 meses Leite 5.000,00 5.000,00 0,00 5 0,00 0,00 - -

Casa Proprietário 70.000,00 - - - - - - -

FIAT Strada Proprietário 30.000,00 - - - - - - -

VW Gol Proprietário 21.000,00 - - - - - - -

Terra 10 ha Proprietário 1.000.000,00 - - - - - - -

TOTAL - 1.480.500,00 - - - 19.400,00 1.616,67 355,83 1.260,83
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Percebe-se na Tabela 01 que alguns recursos são utilizados por mais de uma atividade 

produtiva, sendo necessário o rateio do valor depreciado, conforme o tempo de utilização. O 

rateio foi realizado entre as atividades de produção de leite e produção de soja, atribuindo 80% 

do valor para produção de leite e 20% para produção de soja, considerando as horas trabalhadas 

por cada recurso como media para tal porcentagem. Outro ponto importante diz respeito aos 

bens do proprietário que nesse caso não são utilizados no cálculo de depreciação, já que a casa 

e os veículos não estão ligados diretamente à produção e a terra não possui depreciação. 

 

4.3 RECEITA NAS ATIVIDADES DE LEITE E SOJA NO ANO DE 2020 

 

4.3.1 Receita da Atividade Leiteira no ano de 2020 

 A atividade leiteira da propriedade conta com 35 animais da raça Holandesa, sendo que 

a média mensal é de 20,5 animais em produção. No ano de 2020 estes animais produziram a 

média de 487 litros de leite por dia, com média diária por animal de 23,7 litros e pico produtivo 

de 28 litros por animal dia. A produção total no ano de 2020 foi de 178.053 litros de leite. 

Conforme gráfico 05 observa-se que as maiores produções ocorreram nos meses de 

agosto, setembro e outubro, ultrapassando a marca de 15 mil litros em cada mês. A produção 

mais elevada nesses meses vem em decorrência de um melhor desenvolvimento das pastagens, 

em volume e principalmente em qualidade. 
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Gráfico 5 - Produção de leite no ano de 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

A atividade leiteira no ano de 2020 gerou uma receita total de R$ 307.867,25 com a 

venda do leite, tendo um preço médio anual de R$ 1,71 por litro de leite. O Gráfico 06 

demonstra a receita gerada em cada mês.  

 

Gráfico 6 - Receita de leite no ano de 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 
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 No Gráfico 06 percebe-se um aumento significativo na receita do leite no mês de agosto, 

tendo pico de faturamento no mês de setembro, e mantendo em níveis acima da média até 

dezembro. Esse aumento de faturamento a partir de agosto se deve ao aumento de 

produtividade, mas principalmente em decorrência do aumento no preço pago por litro de leite, 

conforme observado no Gráfico 07. 

 

Gráfico 7 - Preço do leite por litro no ano de 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

O preço do litro de leite pago ao produtor obteve um aumento acumulado de 47,76% no 

ano de 2020. 

 

4.3.2 Receita na Produção da Soja na Safra 2020/2021 

Diferentemente do leite, a soja tem seu cultivo anual, com duração média de 120 dias 

desde sua semeadura até o momento da colheita. O grão da soja possui alta quantidade de óleo 

e proteína (farelo de soja), sendo amplamente industrializado, para consumo humano e animal. 

Na região norte/nordeste do Rio Grande do Sul a semeadura da cultura inicia no mês de outubro 

e se estende até o início de dezembro. A colheita inicia em meados de março se findando na 

segunda quinzena de abril. 

A propriedade, na safra 2020/2021, cultivou 4 hectares de soja. A produção total nesta 

área foi de 210 sacas de soja, correspondendo a 52,5 sacas por hectare. Períodos de seca durante 
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a floração da cultura influenciaram na menor produtividade em comparação com a média do 

RS que foi de 57,2 sacas de soja por hectare (SISTEMA FARSUL, FUNDAÇÃO PRÓ 

SEMENTES, 2021). 

A soja colhida na safra 2020/2021 foi depositada na cooperativa, não sendo 

comercializada até o momento, mas para fins de cálculos financeiros utilizou-se o valor da saca 

de soja no momento da colheita, ou seja, no mês de abril de 2021 a saca de 60 kg de soja valia 

o valor de R$ 162,20, totalizando uma receita da produção de soja de R$ 34.062,00. A receita 

total das atividades de leite e soja da propriedade no ano de 2020 foi de R$ 341.929,25. 

 

4.4 CUSTEIO DA PRODUÇÃO LEITEIRA 

 O custeio da atividade diz respeito a todos os gastos ligados à produção, sendo eles os 

custos diretos e os custos indiretos. 

 

4.4.1 Custos diretos da produção leiteira 

Os custos diretos são aqueles que influenciam diretamente na produção, sem 

necessidade de rateio. A Tabela 02 apresenta os custos diretos da produção de leite da 

propriedade em questão.  

 

Tabela 2 - Custos diretos da produção de leite Ano 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

A Tabela 02, apresenta os custos divididos em segmentos, que são eles: Agropecuária, 

atendimento veterinário, ração, silagem, pastagem, sal mineral, inseminação artificial, produtos 

de limpeza, depreciação direta e pró labore.  

 Considerando estes segmentos, a mão de obra, nesse caso expressa pelo pró labore 

representa 36,07% do custo direto total. São necessárias 3 pessoas para tocar a atividade, sendo 

1 em tempo integral e 2 intercalando as atividades com a produção de grãos. O valor mensal 

pago em pro labore é de R$ 2.500,00 para tempo integral e R$ 2.300,00 para tempo parcial, 

totalizando o valor de R$ 7.100,00 mensais pagos pela atividade leiteira  

Ano 2020 Agropecuária Veterinário Ração Silagem Pastagem Sal mineral I. Artificial Prod. Limpeza Depreciação Pró labore Total/mês

jan 836,57 286,10 3.402,85 2.250,76 1.789,03 36,84 220,00 91,97 1.260,83 7.100,00 17.274,94

fev 629,00 654,00 3.655,20 2.250,76 1.073,42 36,84 175,80 91,97 1.260,83 7.100,00 16.927,81

mar 359,50 260,00 3.598,80 2.250,76 715,61 36,84 220,00 91,97 1.260,83 7.100,00 15.894,31

abr 1.271,60 225,90 3.697,50 3.601,22 - 36,84 220,56 91,97 1.260,83 7.100,00 17.506,42

mai 626,00 297,45 3.674,12 1.575,53 3.936,50 36,84 220,00 91,97 1.260,83 7.100,00 18.819,24

jun 450,30 - 3.553,77 1.767,76 7.873,00 36,84 506,64 91,97 1.260,83 7.100,00 22.641,10

jul 637,30 594,00 3.639,68 1.767,76 7.873,00 36,84 220,00 91,97 1.260,83 7.100,00 23.221,37

ago 443,80 - 3.771,18 1.767,76 7.873,00 36,84 175,80 91,97 1.260,83 7.100,00 22.521,17

set 1.138,70 - 4.148,28 1.767,76 7.873,00 36,84 330,84 91,97 1.260,83 7.100,00 23.748,21

out 919,00 - 4.501,50 1.575,53 3.936,50 36,84 175,80 91,97 1.260,83 7.100,00 19.597,97

nov 822,20 566,80 5.165,16 2.250,76 1.789,03 36,84 220,56 91,97 1.260,83 7.100,00 19.304,14

dez 212,10 - 5.912,40 2.250,76 1.789,03 36,84 110,28 91,97 1.260,83 7.100,00 18.764,20

Total/ano 8.346,07 2.884,25 48.720,44 25.077,13 46.521,10 442,06 2.796,28 1.103,58 15.130,00 85.200,00 236.220,90

% 3,53% 1,22% 20,62% 10,62% 19,69% 0,19% 1,18% 0,47% 6,41% 36,07% 100,00%
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 Outro segmento com bastante representatividade no custo de produção é a alimentação 

com 51,13% do custo direto total. A ração ou concentrado, é um elemento fundamental na dieta 

do animal, propiciando alta produtividade. O concentrado é composto por milho, farelo de soja, 

casquinha de soja e núcleo mineral. O consumo médio mensal é de aproximadamente 3 

toneladas. No ano de 2020 foram gastos R$ 48.720,44 em ração, sendo comprada pronta de 

fornecedores da região.  

As pastagens também representam boa parte do custo da alimentação, sendo uma fonte 

indispensável de fibras e proteínas, favorecendo maiores produções. A produção de pastagens 

da propriedade se divide em dois períodos, verão e inverno. No período de verão são utilizados 

3 hectares de lavoura, sendo cultivado sorgo forrageiro e no período de inverno são utilizados 

40 hectares (própria + arrendada) com cultivo de aveia e azevem. Foram gastos R$ 46.521,10 

no ano de 2020 na produção de pastagens. O anexo A apresenta os cálculos do custo da 

produção de pastagens no ano de 2020. 

Por fim, mas fundamental na manutenção do rebanho vem a Silagem, que é produzida 

a partir da planta inteira do milho. O cultivo de milho para silagem é feito no verão e ocupa 

uma área de 3 hectares. Nessa área são realizados dois cultivos, a safra e a safrinha, totalizando 

aproximadamente 255 toneladas de alimento. O corte do material é terceirizado sendo realizado 

por máquinas específicas. A silagem é armazenada em ambiente anaeróbico, sendo fornecida 

aos animais durante o ano todo. Foram gastos o montante de R$ 25.077,13 na produção de 

silagem no ano de 2020. O anexo B apresenta os custos para produção de silagem no ano de 

2020. O Gráfico 08 apresenta os custos diretos de cada mês do ano de 2020.  
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Gráfico 8 - Custo direto do leite no ano de 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

Importante salientar que em meses de maiores custos foi produzido maior quantidade 

de leite e consequentemente maior foi a receita. No ano de 2020 o custo direto total foi de R$ 

236.220,90. 

 

4.4.2 Custos Indiretos da produção leiteira  

A propriedade em questão possui mais de uma atividade produtiva, onde alguns custos 

são de ambas as atividades sendo necessário alocar conforme a utilização do recurso. 

Consideramos esses custos como indiretos. No caso desta propriedade 80% do valor do custo é 

alocado na produção de leite e 20% na produção de grãos. O critério de rateio utilizado é o 

tempo de utilização de cada recurso no período de um ano. A Tabela 03 elenca os custos 

indiretos da produção de leite.  

 

Tabela 3 - Custos indiretos da produção de leite Ano 2020 
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Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

 Os recursos presentes na Tabela 03, são compartilhados entre as atividades de produção 

de leite (80% do valor) e produção de soja (20% do valor), exceto a energia elétrica que é 

compartilhada entre a atividade leiteira (80% do valor) e a casa do proprietário (20% do valor), 

sendo que esta última não entra no cálculo de custeio das atividades.  

 Chegou-se nos valores de manutenção de equipamentos pelo cálculo das horas 

trabalhadas por cada trator, considerando o custo operacional de R$ 50,00 por hora trabalhada. 

Na produção de leite o trator Case Farmall 80 trabalhou aproximadamente 61 horas no ano de 

2020 em tarefas de semeadura de pastagens, roçadas de grama e pastagens, transporte de 

insumos, entre outros. O trator Ford 6600 trabalhou aproximadamente 40 horas no ano de 2020 

em atividades de pulverização, espalhamento de fertilizantes, transporte de insumos, entre 

outros. No caso dos tratores o valor se apresenta na tabela pela coluna de “Manutenção”. 

 O cálculo do combustível se fez atribuindo o consumo médio de 12 litros de diesel por 

hora trabalhada de cada trator, a um custo médio por litro de R$ 3,80, conforme notas de compra 

do ano de 2020. O consumo de diesel no ano de 2020 ultrapassou 1500 litros somente na 

atividade leiteira. 

 Os custos indiretos no ano de 2020 foram de R$ 13.887,40. Podemos notar no gráfico 

09 que a manutenção corresponde a maior parcela, sendo seguida pelo Diesel e a energia 

elétrica. 

 

Gráfico 9 - Custo indireto do leite no ano de 2020 

Ano 2020 Energia Elétrica Diesel Manutenção Total /mês

jan R$ 320,93 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.131,62

fev R$ 322,02 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.132,70

mar R$ 317,09 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.127,78

abr R$ 328,39 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.139,08

mai R$ 291,87 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.102,56

jun R$ 311,45 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.122,14

jul R$ 382,23 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.192,92

ago R$ 326,86 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.137,54

set R$ 330,97 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.141,66

out R$ 402,96 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.213,65

nov R$ 420,83 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.231,52

dez R$ 403,55 R$ 386,69 R$ 424,00 R$ 1.214,24

Total/ano R$ 4.159,14 R$ 4.640,26 R$ 5.088,00 R$ 13.887,40

% 29,95% 33,41% 36,64% 100,00%
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Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

4.4.3 Custos Totais da produção leiteira.  

 Os custos totais da produção de leite englobam a soma dos custos diretos e indiretos de 

produção. Na Tabela 04 são apresentados os valores de cada mês do ano de 2020 e também o 

valor do custo anual, bem como o custo para se produzir um litro de leite. 

  

R$ 4.159,14
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Tabela 4 - Custo total da produção de leite Ano 2020 

 

 Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

 Conforme tabela 04, percebe-se que os maiores custos ocorreram entre os meses de 

junho e setembro, devido principalmente ao elevado investimento em pastagens de inverno e 

também pelo aumento do preço da ração. Outro dado importante para se observar é o custo total 

para se produzir um litro de leite. Nesse caso, identifica-se que os meses de junho e julho foram 

os de maior custo por litro de leite, R$ 1,79 (95,28% custo direto e 4,71% custo indireto) e R$ 

1,63 (95,1% custo direto e 4,89% custo indireto), respectivamente. Isso ocorre principalmente, 

por uma menor produtividade, devido a menor oferta de pastagens, apesar da alta qualidade. 

Diante disso pode-se dizer que a produtividade é um fator muito importante para se obter 

resultados financeiros satisfatórios, e também que o corte de insumos essenciais à produção 

podem aumentar o percentual de custo. O Gráfico 10 demonstra a comparação entre a receita e 

o custo do litro de leite no ano de 2020. 

  

Ano 2020 Custo Direto Custo Indireto Custo Total Litros produzidos Custo/litro

jan 17.274,94 1.131,62 18.406,56 13.534 1,36

fev 16.927,81 1.132,70 18.060,52 13.502 1,34

mar 15.894,31 1.127,78 17.022,08 13.563 1,26

abr 17.506,42 1.139,08 18.645,50 13.415 1,39

mai 18.819,24 1.102,56 19.921,80 15.320 1,30

jun 22.641,10 1.122,14 23.763,24 13.299 1,79

jul 23.221,37 1.192,92 24.414,29 14.947 1,63

ago 22.521,17 1.137,54 23.658,72 17.268 1,37

set 23.748,21 1.141,66 24.889,87 17.574 1,42

out 19.597,97 1.213,65 20.811,62 16.008 1,30

nov 19.304,14 1.231,52 20.535,66 14.918 1,38

dez 18.764,20 1.214,24 19.978,44 14.705 1,36

Total/ano 236.220,90 13.887,40 250.108,30 178.053,00 1,41

% 94,45% 5,55% 100,00% - -
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Gráfico 10 - Comparativo entre receita e custo total por litro de leite no ano de 2020 

 

 Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

O custo total do ano de 2020 na produção de leite foi de R$ 250.108,30 e o custo médio 

para se produzir um litro de leite foi de R$ 1,41. 

 

4.5 CUSTEIO DA PRODUÇÃO DE GRÃOS – SOJA SAFRA 2020/2021 

O custeio da atividade diz respeito a todos os gastos ligados à produção, sendo eles os 

custos diretos e os custos indiretos. 

 

4.5.1 Custos diretos da produção da Soja 

 Os custos diretos são aqueles que influenciam diretamente na produção, sem 

necessidade de rateio. A Tabela 05 apresenta os custos diretos da produção de soja referente a 

safra 2020/2021.  
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Tabela 5 - Custo direto da produção de soja Safra 2020/2021 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

O cultivo da soja ocorre no período da primavera e verão. Por se tratar de um período 

específico de cultivo, deve-se ocorrer um planejamento antecipado na busca por insumos e 

recursos visando diminuir os custos e os riscos de implantação. 

 Os insumos listados na Tabela 5, o proprietário busca parcerias com cooperativas da 

região. Na negociação dos insumos o proprietário vem adotando a compra antecipada na forma 

de pacote, ou seja compra todos os insumos em uma única vez conforme o que será usado na 

lavoura. O produtor, acredita que essa forma de negociação se torna vantajosa, pois garante 

desconto a vista, com o próprio produto depositado na cooperativa, ou em forma de contrato 

para a safra. 

 A tabela 05 demonstra a compra do pacote para a safra 2020/2021. Neste pacote são 

negociados a semente, a adubação e todos os defensivos agrícolas para aplicação na cultura. 

Ademais é evidenciado a quantidade de sacas de soja necessárias para que se pague o 

investimento. Esse indicador é importante para avaliar a qualidade da negociação, ou seja, se o 

custo é baixo ou alto para a safra em questão. 

Safra 2020/2021 Unidade Quantidade R$/unidade R$/há Scs soja/ha R$ área total Sacas  total %

DESSECAÇÃO

roundaup ltr 2,30 28,00 64,40 0,40 257,60 1,59 2,18%

select ltr 0,50 270,75 135,38 0,83 541,50 3,34 4,59%

heat g 70,00 1,68 117,60 0,73 470,40 2,90 3,98%

dash ltr 0,50 24,70 12,35 0,08 49,40 0,30 0,42%

SEMEADURA

adubo 5-20-20 sacas 6,00 99,00 594,00 3,66 2.376,00 14,65 20,12%

semente kg 60,00 2,85 171,00 1,05 684,00 4,22 5,79%

TRATOS CULTURAIS

trinca caps ltr 0,10 135,00 13,50 0,08 54,00 0,33 0,46%

progen detox ltr 0,40 107,50 43,00 0,27 172,00 1,06 1,46%

1º TRATAMENTO

fox xpro ltr 0,50 281,60 140,80 0,87 563,20 3,47 4,77%

eurofit ltr 0,30 107,50 32,25 0,20 129,00 0,80 1,09%

connect ltr 1,00 44,90 44,90 0,28 179,60 1,11 1,52%

certero ltr 0,10 196,00 19,60 0,12 78,40 0,48 0,66%

2º TRATAMENTO

fox xpro ltr 0,50 281,60 140,80 0,87 563,20 3,47 4,77%

eurofit ltr 0,30 107,50 32,25 0,20 129,00 0,80 1,09%

belt ltr 0,07 605,00 42,35 0,26 169,40 1,04 1,43%

energy ltr 0,80 92,00 73,60 0,45 294,40 1,82 2,49%

3º TRATAMENTO

ativum ltr 0,80 169,30 135,44 0,84 541,76 3,34 4,59%

previnil ltr 1,00 48,40 48,40 0,30 193,60 1,19 1,64%

perito ltr 0,80 84,00 67,20 0,41 268,80 1,66 2,28%

4º TRATAMENTO

versatilis ltr 0,30 191,80 57,54 0,35 230,16 1,42 1,95%

sphere max ltr 0,25 269,00 67,25 0,41 269,00 1,66 2,28%

ADJUVANTES

aureo ltr 1,10 21,00 23,10 0,14 92,40 0,57 0,78%

maxi aplic ltr 0,25 96,70 24,18 0,15 96,70 0,60 0,82%

colheita e transporte 10% 1,00 851,55 851,55 5,25 3.406,20 21,00 28,84%

Total - - - 2.952,43 18,20 11.809,72 72,81 100%
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 O custo direto para o cultivo da soja no ano de 2020 em uma área de 4 ha, foi de R$ 

11.809,72 ou 72,81 sacas de soja. 

  

5.5.2 Custos Indiretos da produção de Soja 

A propriedade em questão possui mais de uma atividade produtiva, onde alguns custos 

são de ambas as atividades sendo necessário alocar conforme a utilização do recurso. 

Consideramos esses custos como indiretos. No caso desta propriedade 80% do valor do custo 

será alocado na produção de leite e 20% na produção de grãos. Chegou-se nessa porcentagem 

pelo tempo em horas de utilização de cada recurso no período de um ano. A tabela elenca os 

custos indiretos da produção de soja.  

 

Tabela 6 - Custo indireto da produção de soja Safra 2020/2021 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

 A soja demanda menos tempo de produção, em relação a produção de leite, por isso a 

cultura tem valores menores de custos indiretos. Percebe-se na tabela que o valor de pró labore 

e depreciação contribui com mais de 75 % do total, muito semelhante com o que acontece com 

os custos na produção de leite. 

 O custo operacional diz respeito à utilização de maquinário e combustível para os 

manejos de plantio e pulverização da lavoura. Chegou-se neste valor rateando 20% das horas 

trabalhadas anualmente com o maquinário. A depreciação considera os bens móveis e imóveis 

utilizados nas operações de cultivo. 

 O custo indireto total na produção da soja safra 2020/2021 foi de R$ 12.102,06 ou 74,61 

sacas de soja para cultivo de 4 hectares. 

 

4.5.3 Custos Totais da produção de Soja 

Os custos totais da produção de soja englobam a soma dos custos diretos e indiretos de 

produção. Na tabela 07 são apresentados os valores referentes a safra 2020/2021.  

 

 

Tabela 7 - Custo total da Produção de Soja Safra 2020/2021 

Safra 2020/2021 Unidade Quantidade R$/unidade R$/há Scs soja/ha R$ área total Sacas total %

pró labore pessoa 2 600,00 1200,00 7,40 4800,00 29,59 39,66%

custos rateio anual 1 608,02 608,02 3,75 2432,06 14,99 20,10%

depreciação anual 1 1067,50 1067,50 6,58 4270,00 26,33 35,28%

frete insumos por carga 1 150,00 150,00 0,92 600,00 3,70 4,96%

Total - - - 3025,52 18,65 12102,06 74,61 100,00%



43 

 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

 A tabela 07 demonstra também a quantidade de sacas de soja necessárias para se pagar 

os custos totais em um hectare e na área total. Esse é um indicativo importante no momento de 

negociar os recursos e insumos, já que em muitos casos ocorre apenas a troca da soja 

armazenada na cooperativa, por insumos e recursos para a próxima safra.  

 Determina-se a quantidade de sacas, dividindo o custo monetário pelo valor de uma saca 

de soja no momento da negociação. Nesse caso o valor da saca foi fixado em R$ 162,20. 

 Os custos totais da produção da soja na safra 2020/2021 foram de R$ 23.911,78 ou 

147,42 sacas de soja para cultivo de 4 hectares. 

 

4.6 DESPESAS GERAIS  

Despesas pode ser considerado o valor gasto para administrar o negócio sem que tenha 

impacto direto no processo de produção.  

 

4.6.1 Despesas na produção de Leite 

 A Tabela 08 a seguir, traz as despesas geradas com a produção de leite. 

  

Tabela 8 - Despesas da produção de leite Ano 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021.  

Safra 2020/2021 R$/há Scs soja/ha R$ área total Sacas total %

CUSTO DIRETO 2.952,43 16,17 11.809,72 72,81 49,39%

CUSTO INDIRETO 3025,52 18,65 12.102,06 74,61 50,61%

CUSTO TOTAL 5.977,95 34,82 23.911,78 147,42 100,00%

CUSTO/KG - - 1,90 - -

Ano 2020 Taxa bancária Taxa bancária Deslocamento Total mensal

jan 29,48 29,48 150,00 208,96

fev 29,48 29,48 150,00 208,96

mar 29,48 29,48 150,00 208,96

abr 29,48 29,48 150,00 208,96

mai 29,48 29,48 150,00 208,96

jun 29,48 29,48 150,00 208,96

jul 29,48 29,48 150,00 208,96

ago 29,48 29,48 150,00 208,96

set 29,48 29,48 150,00 208,96

out 29,48 29,48 150,00 208,96

nov 29,48 29,48 150,00 208,96

dez 29,48 29,48 150,00 208,96

Total/ano 353,76 353,76 1.800,00 2.507,52

% 14,11% 14,11% 71,78% 100,00%
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As despesas são gastos necessários mas que independem da produção. Em especial, 

neste trabalho foram considerados como despesas os gastos com taxas bancárias e 

deslocamentos. 

 

4.6.2 Despesas na produção de Soja 

 A Tabela 09, traz as despesas geradas com a produção da Soja.  

 

Tabela 9 - Despesas da produção de Soja safra 2020/2021 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

As despesas da produção da soja são as mesmas da produção de leite, se diferenciando 

nos valores alocados. Essa diferença ocorre devido ao cultivo de soja demandar menos 

deslocamentos e por utilizar apenas uma conta bancária. 

 

4.7 RESULTADO DO EXERCÍCIO NO ANO DE 2020 

 A tabela 10 apresenta o resultado do exercício no ano de 2020, de ambas atividades.  

 

Tabela 10 - Demonstração do resultado ano 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

Percebe-se na tabela 10 que tanto a produção de leite quanto a produção de soja 

apresentaram lucratividade. 

  A receita total gerada na propriedade, no ano de 2020, foi de R$ 341.929,25, sendo 

307.867,25 (90,04%) da produção de leite e R$ 34.062,00 (9,96%) do cultivo de soja. O leite é 

a atividade principal da propriedade e a soja normalmente é cultivado quando sobra alguma 

área de lavoura no período do verão. 

Safra 2020/2021 Unidade Quantidade R$/unidade R$/há Scs soja/ha R$ área total Sacas  total %

deslocamento km 50 1,50 75,00 0,46 300,00 1,85 49,28%

taxa bancária - 4 19,30 77,20 0,48 308,80 1,90 50,72%

Total - - - 152,20 0,94 608,80 3,75 100,00%

Resultado Ano 2020 Leite % Soja % Total %

RECEITA 307.867,25 100,00% 34.062,00 100,00% 341.929,25 100,00%

(-) Deduções da Receita 4.762,81 1,55% 510,93 1,50% 5.273,74 1,54%

(=) RECEITA LÍQUIDA 303.104,44 98,45% 33.551,07 98,50% 336.655,51 98,46%

(-) CUSTO TOTAL 250.108,30 81,24% 23.911,78 70,20% 274.020,09 80,14%

Custos Diretos 236.220,90 76,73% 11.809,72 34,67% 248.030,62 72,54%

Custos Indiretos 13.887,40 4,51% 12.102,06 35,53% 25.989,46 7,60%

(=) RESULTADO BRUTO 52.996,13 17,21% 9.639,29 28,30% 62.635,42 18,32%

(-) DESPESAS 2.507,52 0,81% 608,80 1,79% 3.116,32 0,91%

(=) RESULTADO ANTES DO IR 50.488,61 16,40% 9.030,49 26,51% 59.519,10 17,41%

(-) IR 5.034,88 1,64% 900,55 2,64% 5.935,43 1,74%

(=) RESULTADO LÍQUIDO 45.453,73 14,76% 8.129,94 23,87% 53.583,67 15,67%
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 Como meio de comparação entre as duas atividades utilizou-se a porcentagem, pois os 

valores monetários se distinguem em muito devido a capacidade produtiva.  

 As deduções de receita são os impostos e taxas cobrados sobre a receita pelo governo, 

no caso da produção de leite, 1,2% é INSS, 0,05% é FUNDESA, 0,2% SENAR e 0,1% é 

GILRAT totalizando 1,55% da renda ou R$ 4.762,81 em impostos. Na venda do grão da soja 

apenas é descontado 1,5% do valor da nota ou R$ 510,93 referente ao INSS. 

 Com relação aos custos de produção, a atividade leiteira comprometeu 81,24% de toda 

sua receita em custos, sendo que 76,73% foram custos diretos e 4,51% custos indiretos, 

totalizando o montante de R$ 250.108,30. O cultivo da soja obteve resultados melhores, pois 

comprometeu 70,20% da sua receita total em custos, sendo 34,67% em custos diretos e 35,53% 

em custos indiretos, com montante de R$ 23.911,78. O melhor resultado percentual pode ser 

explicado pela valorização de quase 100% na saca de soja, da negociação dos insumos até a 

colheita. 

 Em termos de Resultado Bruto, percebe-se que a atividade leiteira percentualmente 

entrega menos que a produção de soja, 17,21% e 28,30% respectivamente, mas em valor 

monetário o leite resulta em R$ 52.996,13, contra R$ 9.639,29 da soja. O resultado bruto em 

atividades agropecuária é altamente influenciado pelo preço de venda dos produtos. 

 As despesas têm participação similar nas atividades. Na produção de leite são 

praticamente irrisórias com apenas 0,81% do faturamento. No cultivo da soja, as despesas 

apesar de comprometerem 1,79% da sua receita total, também têm baixa influência no resultado 

final. 

Podemos perceber na Tabela 10, ambas as atividades obtiveram lucratividade. A 

atividade leiteira resultou em R$ 50.488,61 de lucro no ano de 2020 com percentual sobre a 

receita de 16,40%. Por sua vez o cultivo da soja resultou em um percentual de 26,51% sobre a 

receita, com montante de R$ 9.030,49. Diante disso o resultado total antes do IR foi de R$ 

59.519,10 no ano de 2020. 

Segundo a legislação tributária, no meio rural, quando os valores de receita por CPF 

ultrapassarem R$ 142.798,50, se torna obrigatório a Declaração de Imposto de Renda. Nesse 

sentido, a propriedade pode utilizar dois regimes de tributação, o desconto simplificado que 

considera a receita total, ou deduções legais que consideram o lucro real da propriedade como 

base de cálculo. Como a propriedade possui as notas de entradas e saídas se optou pelo regime 

de deduções legais, sendo mais vantajoso, o qual se aplica a tabela do Anexo C sobre o lucro 

total de todas as atividades.  
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Dessa forma a base de cálculo utilizado foi o valor de R$ 59.519,10, pegando a alíquota 

de 27,5% com dedução de R$ 10.432,32. A alíquota efetiva atribuída à lucratividade de cada 

atividade foi de 9,97%, totalizando um IR total de R$ 5.935,43. Considerando o Imposto de 

Renda, o resultado líquido da propriedade no ano de 2020 foi de R$ 53.583,67. 

 Podemos observar no gráfico 11, onde apresenta a lucratividade mensal da atividade 

leiteira, que o resultado positivo ocorreu principalmente a partir do mês de agosto, sendo isto o 

resultado da valorização do preço pago por litro de leite. 

 

Gráfico 11 - Lucratividade mensal do leite no ano de 2020 

 

Fonte: Do Autor, com base nos dados coletados, 2021. 

 

A partir das análises demostradas no trabalho, percebe-se que o preço de 

comercialização dos produtos é o fator determinante nos resultados positivos ou negativos das 

atividades, sendo estes influenciados pela oferta e demanda do mercado. Os custos também são 

de extrema importância, sendo necessário atenção e bom controle para produzir com o menor 

custo possível. 
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5 CONCLUSÃO  

 Os dados apurados na propriedade foram essenciais para atingir os objetivos do 

trabalho. A propriedade rural possui duas atividades produtivas, a produção de leite e soja. A 

atividade leiteira é a principal, enquanto o cultivo de soja ocorre quando sobra alguma área não 

cultivada. Isso ocorre, pois dependendo do ano necessita-se mais área para produção de 

alimento para os bovinos, não sobrando lavouras para outros cultivos. 

 Com relação ao levantamento de dados sobre receita, custos e despesas, podemos dizer 

que o objetivo foi alcançado, devido ao proprietário arquivar as notas fiscais relacionadas às 

atividades produtivas. O inventário precisou de um estudo maior para se chegar nos valores 

mais próximos da realidade, bem como o custo por kg de silagem e pastagens. 

Importante frisar que alguns recursos são compartilhados entre as atividades, 

possibilitando menor oneração. Nesse ponto foram necessários calcular as horas de utilização 

de cada recurso, para então poder atribuir o valor real a cada atividade.  

Para determinar o resultado financeiro de cada atividade foi utilizado o método de 

custeio por absorção, onde todos os custos são atribuídos ao produto. O custo médio para se 

produzir um litro de leite no ano de 2020 foi de R$ 1,40, sendo o valor médio pago por litro ao 

produtor de R$ 1,71. A soja teve um custo por kg de R$ 1,90, sendo o preço pago por kg ao 

produtor de R$ 2,70. 

Diante disso, conclui-se que tanto a atividade leiteira quanto a produção de soja foram 

lucrativas no ano de 2020. O resultado líquido do leite depois do IR no ano de 2020 foi de R$ 

45.453,73 (14,76%), e o resultado líquido da soja depois do IR no mesmo período foi de R$ 

8.129,94 (23,87%). O resultado positivo se deu principalmente pela valorização do preço do 

leite e da soja.  

A partir deste trabalho, pode-se observar a importância do gerenciamento de 

informações contábeis para as atividades rurais. A grande dificuldade encontrada pelos 

produtores é onde alocar os custos e como calcular, para se obter o resultado mais realista 

possível. O controle adequado das informações possibilita ao empresário rural sair do campo 

do "achismo'', podendo assim tomar as decisões mais corretas. 

O estudo possui suas limitações, pois apresenta os dados de uma única propriedade, 

podendo não refletir a realidade de outras propriedades, embora similares à estudada. Outro 

ponto importante a se ressaltar é a valorização do preço dos produtos, podendo ser um ponto 

fora da curva dos preços, sendo necessário analisar os próximos anos para se verificar a 

realidade. 
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Sugere-se para futuros estudos a utilização deste trabalho como meio de comparação 

com outras propriedades, a fim de identificar as realidades de cada produtor. Pode-se 

aprofundar o estudo para cálculo de viabilidade no confinamento das vacas de leite, já que hoje 

o sistema de produção é a pasto. 
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ANEXO 

ANEXO A – CUSTO DA PASTAGEM NO ANO DE 2020 

 

 

 

 

descriçao quantidade R$/unidade total

semente de sorgo sc 10 kg 4 190,00R$                 760,00R$           

ureia sc 50 kg 20 72,00R$                    1.440,00R$        

roundou original litro 6 18,00R$                    108,00R$           

adubo 5.30.15 sc 50 kg 20 99,90R$                    1.998,00R$        

cloreto de potassio 5 94,00R$                    470,00R$           

Cama de aviario ton. 16 87,50R$                    1.400,00R$        

calcario agricola toneladas 7,26 135,00R$                 980,10R$           

total 7.156,10R$        

hectares kg/ha materia verde total kg custo/kg

3 40000 120000 R$ 0,06

custo pastagem de verao 3 ha

descriçao quantidade R$/unidade total

ureia sc 50 kg  plantio inverno 50 72,00R$              3.600,00R$        

adubo 5.20.20 sc 50 kg plantio inverno 100 69,55R$              6.955,00R$        

frete adubo e ureia 1 150,00R$           150,00R$           

semente de aveia ucraniana kg 2800 R$ 1,20 3.360,00R$        

semente de azevem kg 100 R$ 13,00 1.300,00R$        

arendo de inverno ha 30 R$ 800,00 24.000,00R$     

total 39.365,00R$     

hectares kg/caminhao total kg custo/kg

40 5512,5 220500 R$ 0,18

custo da pastagem de inverno 40 ha

consumo de silagem % pastagem utilizada kg consumidos

jan 25,00% verao 30000

fev 15,00% verao 18000

mar 10,00% verao 12000

abr 0

mai 10,00% inverno 22050

jun 20,00% inverno 44100

jul 20,00% inverno 44100

ago 20,00% inverno 44100

set 20,00% inverno 44100

out 10,00% inverno 22050

nov 25,00% verao 30000

dez 25,00% verao 30000

 kg totais de pastagem/ano 200,00% 340500
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ANEXO B – CUSTO DA SILAGEM ANO DE 2020 

 

 

descriçao quantidade R$/unidade total

semente de milho 9000 1 R$ 575,00 R$ 575,00

milho ag 9030 safrinha 2 650,00R$           1.300,00R$        

terceirização do corte/ha 3 1.000,00R$        3.000,00R$        

ureia sc 50 kg  silagem 10 77,00R$              770,00R$           

adubo 12.31.18 sc 50 kg Silagem 15 82,40R$              1.236,00R$        

trinca inseticida lts 1 118,00R$           118,00R$           

Roundoup WG 5kg 2 140,00R$           280,00R$           

total R$ 7.279,00

caminhoes kg/caminhao total kg custo/kg

7 7500 52500 R$ 0,14

Custo da silagem segunda safra 3 ha

descriçao quantidade R$/unidade total

semente de Milho AG 9025 sc Silagem 4 878,00R$           3.512,00R$        

adubo 12.31.18 sc 50 kg Silagem 25 82,40R$              2.060,00R$        

cloreto de potasio silagem 10 72,76R$              727,60R$           

ureia sc 50 kg  silagem 30 77,00R$              2.310,00R$        

Roundoup WG 5kg 2 140,00R$           280,00R$           

select graminecida lts 2 63,00R$              126,00R$           

paradox 20 lts 1 250,00R$           250,00R$           

trinca inseticida lts 1 118,00R$           118,00R$           

giaretta disco, anel e manga plantio milho 1 230,00R$           230,00R$           

calcario agricola toneladas 7,26 135,00R$           980,10R$           

ureia sc 50 kg pastagem verao 20 94,00R$              1.880,00R$        

Cama de aviario ton. 16 87,50R$              1.400,00R$        

frete calcario 1 200,00R$           200,00R$           

atrazina 20l herbicida milho silagem 1 300,00R$           300,00R$           

terceirização do corte/ha 3,5 1.000,00R$        3.500,00R$        

total 17.873,70R$     

caminhoes kg/caminhao total kg custo/kg

27 7500 202500 0,09

kg totais de silagem 255000

Custo da silagem primeira safra 3,5 ha
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consumo de silagem % silagem utilizadakg consumidos

jan 10,00% safra 25500

fev 10,00% safra 25500

mar 10,00% safra 25500

abr 16,00% safra 40800

mai 7,00% safra 17850

jun 5,00% safrinha 12750

jul 5,00% safrinha 12750

ago 5,00% safrinha 12750

set 5,00% safrinha 12750

out 7,00% safra 17850

nov 10,00% safra 25500

dez 10,00% safra 25500

100,00% 255000
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ANEXO C - CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA 

Base de cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a deduzir do 

IRPF (R$) 

De 22.847,77 até 33.919,80 7,50% 1.713,58 

De 33.919,81 até 45.012,60 15,00% 4.257,57 

De 45.012,61 até 55.976,16 22,50% 7.633,51 

Acima de 55.976,16 27,50% 10.432,32 

CÁLCULO ANUAL DO IRPF 

CÁLCULO 

Desconto 

Simplificado Deduções Legais 

Renda Tributável 341.929,25 341.929,25 

(-) Deduções 68.385,85 282.410,15 

Custos e despesas  282.410,15 

       0,00 

       0,00 

       0,00 

Desconto Simplificado 20%* 68.385,85  

(=) Base de Cálculo 68.385,85 59.519,10 

(x) Alíquota (conforme Faixa) 27,50% 27,50% 

(=) Imposto Nominal 18.806,11 16.367,75 

(-) Dedução conforme faixa 10.432,32 10.432,32 

(=) Imposto Devido 8.373,79 5.935,43 

Alíquota Efetiva 0,00  

(-) Imposto Retido 0 0,00 

(=) IRPF a pagar 8.373,79 5.935,43 

Alíquota Efetiva 12,24% 9,97% 

 

  

 

 


