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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo aplicar o método de custeio por atividades nas atividades 

produtivas, como trigo, milho e soja em uma propriedade rural do senhor Sergio José 

Bee, a granja Bee. O estudo foi realizado visando um levantamento das atividades 

realizadas na propriedade rural, analisar todos os custos envolvidos para se realizar o 

plantio, colheita e transporte das culturas que estão fazendo parte deste estudo. A gestão 

de custos é uma ferramenta essencial para o produtor rural, pois ele deve estar atento de 

todos os custos envolvidos e analisar qual cultura vai lhe gerar mais lucratividade com 

menor custo envolvido. Ele pode utilizar este estudo para analisar se é possível fazer 

redução de custos em algumas das atividades. Constatou-se que as culturas do milho e 

trigo tem um alto custo de produção, a cultura da soja tem menor custo de produção 

com maior lucratividade. Por meio do estudo foi possível concluir que é viável plantar 

as culturas de soja e milho pois as mesmas proporcionam  lucratividade para o produtor 

rural. 

Palavra-chave: Gestão de custos, custeio das atividades, agronegócio. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to present a method of determining the costs of productive activities, 

such as wheat, corn and soybeans, in the farm of Mr. José Sergio Bee, the Bee Farm. 

The study was conducted analize the activities on the farm, consider all the costs 

involved in planting, harvesting and transporting the cultures that are took part in this 

study. Cost accounting is an essential tool for farmers, because s/he should be aware of 

all the costs involved and analyze which culture will generate higher profitability at a 

lower cost involved. Farmers can use this study to examine whether it is possible to 

reduce costs in some activities. It was found that corn and wheat have a high production 

cost. The soybean cultivation has lower production cost with higher profitability. In this 

study, it was possible to conclude that it is feasible to plant crops of soybeans and corn 

which have a good profitability for farmers. 

Keywords: Cost management activities in agribusiness. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos anos, devido às mudanças ocorridas na economia e na 

tecnologia mundial, os sistemas produtivos agrícolas sofreram grandes mudanças, 

permitindo que os agricultores pudessem explorar seus recursos com melhores 

resultados econômicos, porém exigindo dos mesmos um maior controle dos custos para 

melhor planejar seus investimentos na propriedade. 

Neste contesto a propriedade em estudo, situada no interior do município de 

Ibiaçá na localidade da linha Divino Marques, possui uma área de 180 hectares é 

realizado o plantio das culturas de soja, milho e trigo onde foi realizado um estudo de 

Gestão de custos do Agronegócio. 

O presente trabalho vai ter como objetivo mensurar o custo do plantio de soja, 

trigo, e milho em uma propriedade rural utilizando-se do custeio baseado em atividades 

– ABC. Verificando todos os custos envolvidos na produção das culturas para ver qual 

cultura lhe gera mais lucro com menor custo. 

Para que possamos fazer um diagnostico, e a partir deste realizar a estruturação 

dos custos de produção, bem como a rentabilidade obtida na atividade, buscaremos com 

esta pesquisa numa abordagem qualitativa e quantitativa, implantar ferramentas que 

possibilitem ao final da análise ter uma visão geral e assertiva sobre a margem bruta e a 

margem líquida das atividades realizadas na propriedade. 

Com esse estudo o produtor rural vai ficar sabendo todos os gastos com insumos 

e maquinários para e realização do plantio e colheita das culturas de soja, milho e trigo 

que são produzidos na propriedade. Também ele saberá qual é a cultura que é vantagem 

ele plantar para ter mais lucro com menor custo envolvido. 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

Gestão de Custos do agronegócio 

Os custos dos insumos envolvidos no agronegócio podem ser superiores aos 

retornos após a colheita do produto. Em vista disso, o empresário rural deve buscar 

meios para minimizar os custos da produção, evitando desperdícios, melhorar o 

planejamento e o controle das atividades, o que possibilita gerar informações precisas e 

oportunas sobre a situação real da produção e do resultado das culturas de sua 

propriedade. 
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O produtor rural para ter lucratividade precisa saber como está a rentabilidade de 

sua atividade produtiva, quais são os resultados obtidos e como eles podem ser 

otimizados por meio de avaliação dos resultados numa análise de custos. 

1.2 OBJETIVO DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Mensurar o custo do plantio de soja, trigo, e milho em uma propriedade rural 

utilizando-se do custeio baseado em atividades – ABC. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os recursos utilizados no plantio e colheita de soja, milho e trigo. 

 Identificar as atividades. 

 Atribuir os custos às atividades 

 Atribuir os custos das atividades aos produtos  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A busca por maiores rendimentos agrícola, inclusive na cultura da soja, exige 

dos agricultores um acompanhamento mais amplo e moderno do setor ficando sempre 

atento as mudanças. A melhoria é constante pela alta produção com mais lucro e ainda 

redução no seu custo dessa produção. 

O ramo agrícola, com o passar dos tempos vem se tornando maior e mais 

competitivo, pois apesar de depender do clima, é uma área que garante mais movimento 

em sua cadeia produtiva apesar de ter oscilações de alta e baixa no valor da saca. Porém, 

nessa competição, muitas vezes é uma competição do produtor com ele mesmo, ou seja, 

ele se destaca e consegue crescer e gerenciar melhor o seu negócio. Para atingir esse 

objetivo o produtor precisa conhecer seus custos, conhecendo os custos ele vai saber se 

a cultura está lhe gerando lucro ou prejuízo, ou quais atividades são mais lucrativas. 

No momento da compra dos insumos o produtor pode optar em fazer uma 

pesquisa de mercado, com isso ele pode garantir a compra com menor custo. Quando se 

consegue reduzir o custo do plantio, garantir a safra e fazer uma boa colheita, 

consequentemente a venda da soja elevará a lucratividade para o produtor. 
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O produtor rural deve estar atento a mudança de mercado, aprimorando suas 

técnicas produtivas, financeiras e a contabilidade de custos, pode auxiliar no 

gerenciamento da propriedade para maximizar os resultados e proporcionar um melhor 

direcionamento nas tomadas de decisões e consequentemente proporcionando melhores 

resultados. 

 O pressuposto teórico é de que administrar a propriedade rural a partir da 

adoção de métodos de apuração de custos e de resultados adaptados à tecnologia 

existente na propriedade e à cultura local poderá torna-la sustentável em termos 

econômicos e financeiros. Além disso, as informações obtidas serão úteis para que os 

órgãos governamentais possam utiliza-las para determinarem preços mínimos, definir 

linhas para a atividade rural e a estimular ou até mesmo para estabelecer limites de 

créditos em financiamentos agrícolas. 

Neste contexto, o sucesso de qualquer atividade na propriedade rural depende 

além de fatores climáticos, do seu grau de gerenciamento e da habilidade técnica e 

administrativa para o aproveitamento racional dos recursos disponíveis para a tomada 

de decisões. 

Com a realização deste estudo o agricultor poderá calcular e avaliar 

pontualmente os custos envolvidos no plantio da soja, trigo e milho tornando a 

propriedade mais eficiente, objetivando baixar os custos com insumos aumentar a 

rentabilidade e por ser uma propriedade de médio porte e familiar são necessários 

estudos para se obter um bom entendimento do negócio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para buscar aperfeiçoamento em um estudo de custos sobre plantio, foram 

consultados diversos autores para contribuir com a teoria sobre o assunto. O referencial 

teórico é o que busca dar sustentação ao estudo. Foram levantadas as seguintes variáveis 

de custos: Contabilidade de custos, terminologias de custos, classificação dos custos, 

métodos de custeio, gestão de custos no agronegócio com essas variáveis será feito um 

estudo de cada uma delas.  

2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS  

A contabilidade de custos está cada vez mais presente auxiliando o gestor, com o 

fornecimento de informações para a tomada de decisão. O custo é o valor aceito pelo 

comprador na hora de adquirir um bem, hoje o produtor estando atento de como 

funciona a contabilidade de custos ele saberá como administrar bem seu negócio.  

Segundo Leone (2000, p. 21), a contabilidade de custos é uma atividade que 

assemelha a um centro processador de informações, que recebe ou obtém dados de 

forma organizada, analisa-os e interpreta-os produzindo informações de custos para os 

diversos níveis gerenciais. 

 Ainda Leone (2000, p. 22), nos diz que: 

 
A contabilidade de custos refere-se hoje as atividades de coleta e 

fornecimento de informações para as necessidades de tomada de decisão de 

todos os tipos, desde as relacionadas com operações repetitivas até as de 

natureza estratégica, não repetitivas, e ainda ajuda na formulação das 

principais politicas das organizações. 

 

Leone (2000 p. 24), destaca ainda, as três fases do processo de identificação dos 

custos, que são elas: 

 Coleta de dados: É aquela em que o contador de custos colhe os dados. O 

trabalho consiste na relação dos dados, no planejamento de sua coleta, no treinamento e 

na organização interna dos setores que irão fornecer os dados. 

 Centro processador de informações: É o próprio centro processador que 

recebe os dados que os transforma em informações. Aqui, estão em operação os 

sistemas de custos, os critérios básicos, os procedimentos e registros. 

 É a fase nobre que apresenta os resultados. Todos os participantes do 

processo esperam por resultados. A contabilidade de custos produz informações 
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gerenciais para os diversos níveis hierárquicos da administração que sejam capazes de 

planejar, controlar e decidir com maior eficiência e eficácia. 

De acordo com Martins (2010, p. 21): 

 

A contabilidade de custos tem duas funções relevantes, o auxílio ao controle 

e ajuda ás tomadas de decisões. No que desrespeito ao controle, sua mais 

importante missão é fornecer dados para o estabelecimento. Deste modo, para 

melhor compreender a gestão de custos é necessário esclarecimento de 

conceitos importantes, no momento de apurar os custos de um produto ou 

atividade. Na sequência são apresentadas as terminologias básicas para a 

contabilidade e gestão de custos. 

 

Na forma de controlar, a contabilidade de custos fornece dados para o 

estabelecimento de padrões, orçamentos e previsões para que a empresa possa 

acompanhar os acontecimentos atuais comparando com os resultados anteriormente 

definidos e como apoio a tomada de decisão, a contabilidade de custos fornece 

informações sobre valores relevantes que dizem respeito as consequências de curto e 

longo prazo das ações desenvolvidas durante o processo produtivo. 

2.1.1      Terminologias de custos 

A contabilidade de custos é uma ferramenta que pode ter objetivos específicos como o 

fornecimento de dados para a avaliação de patrimônio, bem como a  deliberação de lucros e 

rentabilidade, podendo-se assim  dizer que é o processo que, através da contabilidade geral, 

registra custos de todas as operações geradas pelo estabelecimento. 

Com os dados obtidos pela contabilidade de custos, os administradores esclarecem os 

custos de cada produto ou serviço, podendo ter uma visão mais clara do processo produtivo, 

buscando assim obter operação mais eficiente, lucrativa e conseqüentemente econômica. 

Para estabelecer um conceito de contabilidade de custos bem definido existem varias 

terminologias ques especificam e determinam as varias áreas estudadas dentro deste tema como 

por exemplo os gastos, os investimentos, as despesas e o custo produtivo propriamente dito. 

2.1.1.1Gastos 

Segundo Padoveze (2010, p. 319), gastos são todas as ocorrências de 

pagamentos ou recebimentos de ativos, custos ou despesas. Significa receber os serviços 

e produtos para o consumo de todo o processo operacional.        
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Para Crepaldi (2012, p. 100), gasto é o sacrifício que a entidade arca para a 

obtenção de um bem ou serviço representado por entregas de ativos (normalmente 

dinheiro). O gasto se concretiza quando os serviços ou bens adquiridos são prestados ou 

passam a ser da propriedade rural. 

Para Dutra (2010, p.17), gastos é o valor pago ou assumido para obter a 

propriedade e um bem incluindo ou não a elaboração e a comercialização. O gasto é 

genérico, não necessitando, portanto ter ligações com os objetivos sociais da empresa. 

2.1.1.2Investimento 

Segundo Padoveze (2010, p. 320), investimentos são os gastos efetuados em 

ativos ou despesas e custos. São gastos ativados em função de sua vida útil ou 

benefícios futuros. 

Para Crepaldi (2012, p. 100), investimentos são gastos com bem ou serviços 

ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros, como 

aquisição de imóveis rurais, insumos etc... 

Portanto a partir de Padoveze (2010) e Crepaldi (2012) conclui-se que 

investimento são os gastos efetuados em ativos ou despesas e custos que serão 

imobilizados ou diferidos, ou seja, são os gastos realizados em função de sua atividade 

ou benefícios futuros que os investimentos são valores de matérias-primas adquiridas 

pela empresa não utilizadas no período, mas que poderão ser utilizadas futuramente. 

2.1.1.3Despesas 

Na contabilidade, as despesas são consideradas custos do período, isto é, só são 

agregados ao custo da empresa no momento da venda do produto. Em termos 

gerenciais, custos e despesas não guardam diferenças. 

Segundo Padovese (2010, p. 320), despesas são os gastos necessários para 

vender e enviar os produtos de modo geral, são os gastos ligados ás áreas 

administrativas e comerciais, o custo dos produtos quando vendidos se transformam em 

despesas. 

Para Crepaldi (2012, p. 101), despesas todos os gastos realizados com os 

produtos agrícolas, até que estes estejam prontos são custos, a partir daí são despesas. 

Todos os custos que estão incorporados nos produtos agrícolas que são produzidos pela 
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empresa rural são reconhecidos como despesas no momento que os produtos são 

vendidos. 

Para Dutra (2010, p. 17), despesa é a parcela do gasto que ocorre desligada das 

atividades de elaboração de bens e serviços. São os gastos incorridos durante as 

operações de comercialização, ela é representada pelo consumo de bens e serviços em 

decorrência direta e indireta na obtenção de receitas. 

 Então, de um modo geral, as despesas são gastos relativos à comercialização de 

um produto, representam sacrifícios no processo de obtenção de receitas, são itens que 

reduzem o Patrimônio.  

2.1.1.4Custos 

Segundo Padovese (2010, p. 320), custos são gastos, não investimentos, 

podemos dizer que os custos são os gastos relacionados aos produtos da empresa.

  

Para Crepaldi (2012. p. 100), custo é o pagamento resultante da aquisição de um 

bem ou serviço. Pode ocorrer vários gastos (pagamento a vista) ou deposito deste 

(pagamento a prazo). 

Para Dutra (2010, p. 17), custo é a parcela do gasto que é aplicada na produção 

ou em qualquer outra função de custo, gasto esse desembolso ou não. Custo é o valor 

aceito pelo comprador para adquirir determinado bem. Custo é a parte do gasto que se 

agrega ao produto, é a parcela do esforço produtivo que é transferido ao produto. 

 Com isso diz-se que custo, é um gasto utilizado com o bem ou serviço ainda na 

fase de produção sendo que este pode ser classificado em custos fixos e variáveis e 

diretos e indiretos. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

2.2.1 Custos Fixos 

Segundo Padoveze (2012, p. 336), apesar da possibilidade de classificarmos uma 

serie de gastos como custos fixos, é importante ressaltar que custo é sujeito a mudanças. 

Mas os custos que tendem a manter-se constantes nas alterações das atividades 

operacionais são tidos como custos fixos.  
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No entendimento de Crepaldi (2012, p. 104), é importante ressaltar que os custos 

fixos são fixos dentro de uma determinada faixa de produção em geral, não são 

eternamente fixos, podendo variar em função de grandes oscilações no volume da 

produção agrícola. Custos fixos são aqueles cujo total não variam em relação ao volume 

de produção, mas podem variar de valor no decorrer do tempo. 

2.2.2 Custos Variáveis  

Segundo Crepaldi (2012, p. 104), custos variáveis variam proporcionalmente ao 

volume produzido. Se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo. Os 

custos variáveis aumentam á medida que aumenta a produção agrícola.  

Para Leone (2000, p. 73), custos variáveis são todos aqueles que são 

proporcionais ao nível da atividade, ou seja, o custo total aumenta á medida que a 

atividade aumenta. Desta forma os custos variáveis irão aparecer somente quando a 

atividade ou a produção é realizada. 

2.2.3 Custos diretos 

Martins (2010, p. 49), define custos diretos como, aqueles que podem ser 

apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida objetiva de seu 

consumo. 

Na definição de Leone (2000, p. 59), custos diretos são aqueles que dependem 

do emprego de recursos, de taxas de rateio, de parâmetros para o débito.  

No entendimento de Crepaldi (2012, p. 102), custos diretos são aqueles que 

podem ser diretamente apropriados sem rateio aos produtos agrícolas, bastando exigir 

uma medida de consumo, como por exemplo, quilos, horas de mão de obra ou de 

máquinas, quantidade de força consumida.  

Custos diretos são aqueles que se identificam com o produto. São apropriados, 

acumulados diretamente ao produto. Conhece-se exatamente quanto cada produto 

absorveu de custo. 
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2.2.4 Custos indiretos 

Para Martins (2010, p. 49), custos indiretos são comuns á vários produtos e por 

isso dependem de rateios, cálculos ou estimativas para serem apropriados a esses 

produtos, portanto são os custos que só são apropriados indiretamente aos produtos.  

Leone (2000, p. 59), define custos indiretos, como todos aqueles que se 

conseguem identificar com as obras, do modo mais econômico e lógico.  

Para Crepaldi (2012, p. 223), os custos indiretos dependem de cálculos, rateios 

ou estimativas para serem apropriados em diferentes produtos agrícolas. Portanto, são 

os custos que são apropriados indiretamente os produtos agrícolas. O parâmetro 

utilizado para as estimativas é chamado de base ou critério de rateio. 

O estudo acima procurou definir e diferenciar os diferentes tipos de custos 

existentes nas operações das mais diversas organizações. 

2.3 MÉTODOS DE CUSTEIO 

O custo é a base para que haja produção, produção esta que pode ter como 

finalidade a criação de bens ou serviços a serem ofertados para um mercado. Em muitos 

casos, o controle de custos está relacionado com a qualidade na administração da 

produtividade de máquinas e da mão de obra, mas outros fatores, como por exemplo, a 

excelência no desenvolvimento e aplicação de critérios de rateio pode influenciar na 

hora de colher os resultados financeiros. 

Para identificar os custos existem vários métodos, dentre os quais pode-se citar, 

Custeio por absorção, custeio variável e direto e custeio baseado em atividade ABC 

conforme pode se ver a seguir. 

2.3.1 Custeio por Absorção 

Para Martins (2010, p. 37), custeio por absorção é o método derivado dos 

princípios da contabilidade geralmente aceitos, consiste na apropriação de todos os 

custos de produção aos bens elaborados, todos os gastos relativos ao esforço de 

produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. 

Para Crepaldi (2012, p. 223), no Brasil o custeio por absorção é amplamente 

aceito, variando apenas no grau de absorção. De acordo com este sistema, o custo dos 



21 
 

produtos pelas empresas rurais é formado por insumos agrícolas mão de obra direta, 

gastos gerais através de diferentes critérios de rateio 

O custeio por absorção se caracteriza pela apropriação de todos os custos do 

ciclo operacional internos aos portadores finais dos custos. Em outras palavras resulta 

na apropriação de todos os custos das funções de fabricação, administrativas e vendas 

dos bens e serviços produzidos sejam eles diretos ou indiretos. 

Este sistema baseia-se num esquema básico cujo o primeiro passo consiste na 

separação do que é custo, de despesa. O custeio por absorção é a expressão utilizada 

para designar o processo da 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 oque lhe 

cabe por calculo ou atribuição. 

No entendimento de Padoveze (2010, p. 342), custeio por absorção é o método 

tradicional de custeamento, onde, para obter o custo dos produtos, consideram-se todos 

os gastos industriais, diretos ou indiretos fixos ou variáveis. 

2.3.2 Custeio variável e direto 

O custeio direto trata os custos de fabricação como custos fixos no período e não 

como custo do produto. Por este método, são considerados custos dos produtos apenas 

os custos variáveis. 

Segundo Padoveze (2010, p. 341), apesar de normalmente ser chamado de 

custeio direto, a nomenclatura correta é custeio variável, porque esse método de custeio 

utiliza-se apenas dos custos e despesas que tem relação proporcional e direta com a 

quantidade dos produtos. O custeio variável oferece a gestão de custos, informações 

úteis para a decisão de preço, principalmente por apresentar, de forma clara, a margem 

de contribuição e o ponto de equilíbrio da empresa. O conhecimento e uso da margem 

de contribuição de cada produto são muito valiosos, pois, contribuem diretamente para a 

tomada de decisão. 

2.3.3 Custeio baseado em atividades ABC 

 Segundo Crepaldi (2012, p. 337), custeio ABC, disponibiliza informações 

econômicas para a tomada de descisões operacionais e estratégicas. Trata-se de uma das 
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mais poderosas estratégias empresariais dos últimos anos, aonde as companhias cortam 

desperdícios, melhoram serviços avaliam iniciativas de qualidade.  

Para Martins (2010, p. 87), o custeio baseado em atividades, conhecido como 

ABC, é um método de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções 

provocadas pelo rateio dos custos indiretos. O ABC acima de tudo é uma ferramenta 

poderosa a ser utilizada na gestão de custos. 

Para os autores Rech,N, Q,O, O custeio baseado em atividade, ABC, tem sua 

definição como um conceito mais amplo. Trata-se de uma metodologia desenvolvida 

para facilitar a analise estratégica de custos relacionados com as atividades que mais 

impactam o consumo de recursos de uma empresa.  

No pensamento dos autores acima, o ABC é uma poderosa ferramenta gerencial, 

através da qual as companhias cortam desperdícios, melhoram serviços, avaliam 

iniciativas de qualidade, impulsionam para o melhoramento continuo e calculam com 

precisão os custos dos produtos. 

Para Crepaldi (2012, p. 341), o objetivo do ABC é reduzir o custo por meio da 

eliminação dos desperdícios, por meio do corte dos geradores de custos que não 

agreguem valor ou seja, naqueles fatores causados por consumo desnecessários. Essa é 

uma forma eficaz de compressão dos custos.  

No agronegócio o produtor rural deve estar muito atento as oportunidades de 

mercado devido as mudanças muito rápidas, onde qualquer vacilo pode-se perder boas 

oportunidades de compra dos produtos agrícolas. Para se entender o processo ABC é 

necessário que se conheça a definição de um preceito básico, que são as atividades. As 

unidades de trabalho que identificam como a empresa emprega o tempo e os recursos 

disponíveis com um nível de trabalho adequado. 

Já em uma lavoura são relacionadas as atividades inerentes a produção e ao 

processo em que está sendo envolvido. Um processo que combina, de forma adequada, 

pessoas, tecnologias, materiais, métodos e seu ambiente, tendo como objetivo a 

produção de produtos. Em sentido mais amplo, entretanto a atividades não se refere 

apenas a processos de, manufatura, mas também à produção de projetos, serviços etc., 

bem como as inúmeras ações de suporte a esses processos. Seria útil também 

caracterizar a atividade, reduzindo-a á sua forma mais simples. 
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2.3.4 Atividades 

Para Sousa (2009, p. 156), a implantação do ABC se inicia pelo mapeamento das 

atividades, que pode ser feito via processos. Após o entendimento dos processos, podem 

ser definidos os direcionadores de atividades, que irão medir o consumo das mesmas. 

Na mesma linha de Sousa (2009, p. 161), após levantar as atividades, devem ser 

identificados os recursos associados a cada uma delas no geral os recursos são de vários 

tipos: mão de obra, instalações, infraestrutura, serviços e equipamentos. Por meio da 

figura 1 demonstra-se um modelo de mapeamento de atividades. 

 

Figura 1: Roteiro de implantação do ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Sousa (2009, p. 156). 

 

 

 

 

1. Mapeamento de atividades 

Funcional Por processos 

2. Direcionador de atividades 

3. Medição de recursos 

Direcionador                    de recursos 

Pelo total Pela unidade 

4. Custo das atividades 

5. Escolha dos objetos 

6. Atividades X objetos e calculo do custo 

do objeto 

cac 
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2.4 GESTÃO DE CUSTOS NO AGRONEGÓCIO 

Segundo Crepaldi (2012, p. 15), a agricultura representa toda a atividade de 

exploração da terra, seja ela o cultivo de lavouras e florestas ou a criação de animais, 

com vistas à obtenção e produtos que venham a satisfazer às necessidades humanas. 

A agricultura ainda desempenha um papel muito importante na economia e no 

desempenho do país, pois a maior parte dos produtos exportados são extraídos da 

mesma, mas nem sempre essa situação beneficia o agricultor. Sua renda é fruto do 

produto cultivado na propriedade agrícola, sendo que a queda do preço deste, pode gerar 

frustrações na safra e desencadear sérios prejuízos. 

Para tanto, o agricultor deve manter-se informado sofre as situações de mercado, 

bem como conhecer as condições de recursos naturais do estabelecimento rural, pois o 

manejo da empresa agrícola leva em consideração um conjunto de medidas que devem 

auxiliar o administrador na tomada de decisão quanto às práticas agropecuárias que ele 

pretende realizar a tempo e de maneira diferente. 

Para Marion (2010), a contabilidade de custos das empresas rurais é muito 

importante, pois traduz em valores monetários, o desempenho do negócio da sua 

administração. A contabilidade é a ferramenta que mostra se a empresa rural está 

obtendo lucros ou prejuízos.  

Apesar de ser uma atividade que legalmente exige um profissional especializado 

para executa-la a contabilidade deve estar sempre próxima do proprietário rural, pois é 

através  dos registros contábeis que o produtor deve se guiar no momento da tomada de 

decisões corrigindo possíveis erros de investimentos ou gastos indevidos. 

Nos dias de hoje a contabilidade de custos nas propriedades rurais vem sendo 

umas das ferramentas mais importantes e utilizadas, o produtor deve estar atento nas 

mudanças de mercado principalmente na hora de efetuar a compra dos insumos 

agrícolas, ele pode optar pela pesquisa de mercado, para tentar reduzir seu custo com o 

plantio, reduzindo custos e efetuando uma boa venda do grão certamente terá bons 

resultados. 

Para Crepaldi (2009), entende–se por organização da empresa agrícola a 

combinação das atividades desenvolvidas, em função das características de função 

disponíveis, ou seja, escolher as melhores culturas que serão exploradas de modo a 

aproveitar da melhor maneira possível a terra, benfeitorias, as maquinas e implementos 

agrícolas. 
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Assim como as empresas urbanas, os agricultores devem estar atentos ao 

planejamento, ao controle financeiro e ao controle de produção da propriedade para, 

desta forma, poder acompanhar o andamento de seus empreendimentos para que sejam 

atingidos resultados positivos. 

Para Santos (2011), o principal papel do administrador rural é planejar, 

controlar, decidir e avaliar os resultados, buscando maximizar o lucro das atividades 

desenvolvidas, o bem–estar social de seus empregados e a satisfação de seus clientes e 

da comunidade.  

O administrador rural é responsável por decidir o que produzir, quando e como 

produzir, assim como controlar e avaliar o andamento das atividades. Para que tais 

decisões sejam eficazes torna-se necessário que o administrador busque conhecimentos 

sobre os fatores que influenciam os resultados econômicos de sua propriedade rural.  

Na mesma linha de pensamento, Crepaldi (2009), explica que, os elementos 

básicos para desenvolver as atividades econômicas dos produtores rurais são obtidos 

através do conhecimento das condições do mercado e dos recursos naturais a serem 

explorados, onde a responsabilidade sobre o que produzir, quanto, aonde e como é do 

produtor, assim como controlar as etapas de trabalho e avaliar os resultados.  

O agricultor precisa conhecer exatamente a quantidade e o valor de cada bem 

que constitui o capital de sua propriedade. Os tipos de capital apresentam diferentes 

características, pois benfeitorias, animais e implementos permanecem em uso durante 

vários anos, enquanto que insumos, uma vez utilizados desaparecem quando utilizados, 

sendo consumidos durante o ano agrícola em curso. 

É preciso levar em consideração que certos fatores ocorrem independente da 

vontade do produtor, tais como o clima, a relação de tempo de produção e tempo de 

trabalho, a dependência de condições biológicas, as condições do solo, a estacional 

idade da produção, a produção não uniforme, a incidência de riscos, a competição 

econômica, altos custos de investimentos. 

No entendimento de Santos (2011), quando o administrador tem conhecimento 

sobre a estrutura, o funcionamento da propriedade e os fatores de produção, maiores 

serão as possibilidades de maximizar os resultados econômicos, bem como, a atividade 

agropecuária, devido suas características do negócio, requer um sistema de informações 

próprio, que considere certas peculiaridades da propriedade e que sirva como apoio nas 

tomadas de decisões. 
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Um sistema de contabilidade de custos é construído e implantado para atingir 

finalidades especificas dentro de um modelo gerencial de uma estrutura organizacional, 

que podem estar relacionadas com o fornecimento de dados de custos para a medição de 

lucros, determinação da rentabilidade e avaliação da propriedade para a tomada de 

decisão. 

 Existem várias finalidades para a determinação de custos de uma empresa rural, 

através de critérios gerenciais que buscam uma maior capacidade gerencial através do 

suprimento de informações relevantes sobre seus diversos produtos. O produtor pode 

utilizar esta informação como elemento auxiliar de sua administração para escolher as 

criações e práticas agrícolas que deverão ser adotadas nos próximos períodos.  

Atualmente a contabilidade de custos possui duas funções muito importantes, 

que são o auxílio ao controle e o apoio nas tomadas de decisões. Na forma de controlar, 

a contabilidade de custos, fornece dados para o estabelecimento de padrões orçamentos 

e previsões para que a empresa possa acompanhar os acontecimentos atuais comparando 

com os resultados anteriormente definidos e como apoio a tomada de decisão, a 

contabilidade de custos fornece informações sobre valores relevantes que dizem respeito 

às consequências de curto e longo prazo das ações desenvolvidas durante o processo 

produtivo. 

2.4.1 Agronegócio no Brasil  

O agronegócio pode ser considerado uma rede que envolve todos os segmentos 

da cadeia produtiva vinculada à agropecuária. Não somente a agricultura e à pecuária 

fazem parte desse setor como também as atividades desenvolvidas pelos fornecedores 

de insumos e sementes, equipamentos, serviços, beneficiamento de produtos, 

industrialização e comercialização da produção agropecuária. 

No Brasil o setor de agronegócios tem grande importância e uma 

representatividade muito alta no PIB, o que coloca o pais como um dos lideres mundiais 

nesse segmento. 

2.4.2 Cultura da soja 

Segundo a Embrapa Soja, a soja é originária da China, sendo hoje o principal 

grão do agronegócio brasileiro. O Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos em 
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produção de soja. Na safra 2012/2013, a cultura ocupou uma área de 27,7 milhões de 

hectares, o que totalizou uma produção de 81.5 milhões de toneladas. A produtividade 

média da soja brasileira foi de 2,938 kg por hectare (EMBRAPA, 2014).  

A soja é conhecida a mais de cinco mil anos, chegou no Brasil em 1882, a partir 

de 1990 começou a ganhar importância na agricultura. A expansão do plantio da soja é 

um dos maiores exemplos do potencial e vocação agrícola brasileira. Até a década de 

80, as lavouras de soja se concentravam nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e 

Santa Catarina. Graças ao desenvolvimento de cultivares adaptadas ao solo e ao clima 

das diferentes regiões brasileiras hoje a soja se espalhou também pelo Centro Oeste nos 

estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal, além de parte 

do Nordeste, principalmente no oeste da Bahia e no sul do Maranhão. 

Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, pelo menos é o que 

aponta o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O 

levantamento mostra que o país cresceu quase 10% a produção de oleaginosa na última 

temporada, passando de 82 milhões de toneladas para 90 milhões de toneladas. Com a 

expansão, o Brasil passou na frente da safra dos Estados Unidos, cuja produção será de 89,5 

milhões de toneladas na campanha atual. 

Neste cenário, destaca-se Mato Grosso representando 29% da produção nacional. O 

estado deve colher 26,2 milhões de toneladas do grão na safra 13/14, conforme dados da 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 

Segundo a Revista Globo Rural, o maior produtor de soja está no estado do Mato 

Grosso, Eraí Maggi Scheffer é o maior produtor de soja do Brasil com 310 mil hectares 

(REVISTA GLOBO RURAL, 2014).  

A alta produtividade da soja, é proporcionada pela combinação entre clima 

favorável, com sol e chuva nos momentos ideais, e maiores investimentos em 

tecnologia dos produtores, movimento incentivado pelas perspectivas positivas na 

economia brasileira. Além disso, o resultado foi impulsionado pela preferência da maior 

parte dos produtores pelo plantio de soja.  

Atualmente a cultura da soja é  a mais praticada pelos produtores rurais, por ser 

uma cultura de fácil manejo e com alta produtividade, o produtor que investe na cultura 

e vendendo na hora certa ele terá bons retornos, pois hoje existe inúmeras cultivares de 

soja, tendo a opção de plantar as cultivares de alta produtividade e de ciclo curto, médio 

e longo. 
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O produtor tem inúmeras informações para cultivar a soja e fazer ela produzir o 

máximo possível, com isso ele terá que investir na cultura, colocando no solo o que 

precisa pois o diferencial está em plantar bem caprichar fazer a sua parte certamente 

plantando bem colhera bem e com bons resultados. 

2.4.3 Cultura do Trigo 

Segundo a Embrapa Trigo, o trigo (Triticum aestivum) é uma planta de ciclo anual 

cultivada durante o inverno e a primavera. O grão é consumido na forma de pão, massa 

alimentícia, bolo e biscoito. Também é usado como ração animal, quando não atinge a 

qualidade exigida para o consumo humano. O ocupa o primeiro lugar em volume de 

produção mundial, no Brasil. A produção anual oscila entre 5 e 6 milhões de toneladas. É 

cultivado nas regiões sul, (RS, SC e PR), Sudeste (MG e SP) e Centro oeste (MS, GO e DF). 

O consumo anual no país tem se mantido em torno de 10 milhões de toneladas. Cerca de 90 

% da produção de trigo está no sul do brasil. O cereal vem sendo introduzido aos poucos na 

região do cerado sob irrigação. 

Segundo Abitrigo, o trigo é uma gramínea do gênero Triticum e está entre as 

plantas mais cultivadas no mundo. Existem cerca de 30 tipos de trigo, geneticamente 

diferenciados, dos quais metade é cultivada; o restante cresce de forma silvestre. 

Em busca de produtividade, conteúdo de farinha no grão, teor de nutrientes, 

resistência a doenças ou adaptação ao clima e ao solo, pesquisadores e plantadores já 

testaram milhares de cruzamentos, chegando a obter cerca de 30 mil variedades de trigo. 

O maior volume, porém, vem de três espécies, que representam mais de 90% do 

trigo cultivado no mundo.  Cada uma delas é mais adequada a um tipo de alimento: 

 Triticum aestivum: chamado de trigo comum, é o mais cultivado no 

planeta, respondendo por mais de quatro quintos da produção mundial. É o mais 

utilizado na fabricação do pão. Embora o trigo represente uma fonte de alimento 

completa em termos nutricionais, a proporção das várias substâncias que compõem o 

grão (amido, minerais, vitaminas e proteínas) oscila conforme a variedade. A mais 

consumida no Brasil, Triticum aestivum L., tem um teor de proteína em torno de 15%. 

 Triticum compactum: conhecido também como tipo clube, tem um teor 

de proteínas da ordem de 8%, produzindo menor teor de glúten, substância que está por 

trás do crescimento e da textura dos produtos feitos com farinha. É utilizado para a 

fabricação de biscoitos e bolos mais macios e menos crocantes. 
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 Triticum durum - indicado para massas (macarrão), essa espécie forma 

um glúten mais resistente, permitindo uma textura firme após o cozimento. O grão duro 

não é cultivado no Brasil.  

Na propriedade onde foi desenvolvido o estudo dos dos custos do plantio é 

produzido as cultivares de trigo de alto potencial produtivo, com teor de w e pH bom, 

conforme exige o mercado do trigo. As cultivares produzidas são de trigo pão, para 

biscoito, massas. Quando o produto não atinge a qualidade exigida pelo mercado ele é 

classificado como trigo brando, ele vai para ração de animais, com isso valor da saca é 

menor que a do trigo pão e a do melhorador. 

O trigo é o segundo cereal mais produzido no mundo, com significativo peso na 

economia agrícola global. No Brasil, o trigo é cultivado nas regiões Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste. A produção recebe reforço sistemático dos órgãos de governo, uma vez 

que as condições climáticas são desfavoráveis à cultura. 

O Ministério da Agricultura tem como desafio estimular a produção do trigo 

minimizando os efeitos climáticos. Estudos de zoneamento de risco climático para os 

principais estados produtores, reajuste dos preços mínimos em níveis que sustentem a 

formação da renda da atividade e ampliação do limite de financiamento para custeio das 

lavouras são algumas das ações desenvolvidas para aumentar a produção de trigo e 

diminuir a dependência externa do País em relação ao cereal.  

Estimativas do ministério preveem uma taxa de aumento de consumo do trigo de 

1,31% ao ano. Ainda assim, acredita-se na possibilidade de redução das importações, 

uma vez que o Brasil vem investindo na autossuficiência da produção interna do cereal.  

Devido ao fator climático na nossa região a cultura de trigo também tem riscos 

na produção, tem anos com alta produtividade e qualidade no grão hoje o produtor rural 

tem que partir para as novas cultivares que produzem mais com boa qualidade, pois a 

cultura tem um alto custo de plantio. 

 Segundo a Embrapa Trigo (2014): 

 

Houve um lançamento de uma nova cultivar de trigo que apresenta um 

grande potencial produtivo superior a 5.000 kg/ha e elevado teor de glúten, 

com W médio acima de 300 (W é a força de glúten, que influencia 

diretamente na panificação), sendo enquadrada na classe comercial 

melhorador, que é uma demanda dos moinhos para atender à indústria. Com a 

nova cultivar da Embrapa e seguindo as recomendações de manejo, o 

produtor pode alcançar a produtividade desejada e a qualidade que o mercado 

exige. 

 

 



30 
 

Com esta nova cultivar de trigo chamado de parudo o produtor rural terá uma 

alta produtividade com uma ótima qualidade de comercialização. Pois o trigo é uma 

cultivar com altos riscos com a produção, a qualidade do grão e o ph. O fator climático 

é muito importante para esta cultura, com este novo lançamento o trigo parudo que é 

altamente produtivo que possui características de fornecer qualidade na hora da 

comercialização, o produtor rural vai se animar a planta esta cultivar e terá bons 

resultados. 

2.4.4 Cultura do Milho 

Segundo a Embrapa (2014), “dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o 

mais expressivo, com cerca de 40,8 milhões de toneladas de grãos produzidos, em uma 

área de aproximadamente 14,7486 milhões de hectares, referente a duas safras, normal e 

safrinha. Por suas características fisiológicas a cultura do milho tem alto potencial 

produtivo, já tendo sido obtida produtividade superior a 16 t ha-1, em concursos de 

produtividade de milho conduzidos por órgãos de assistência técnica e extensão rural e 

por empresas produtoras de semente. O milho é uma cultura muito exigente em água.  

Entretanto, pode ser cultivado em regiões onde as precipitações vão desde 250 

mm até 5000 mm anuais, sendo que a quantidade de água consumida pela planta, 

durante seu ciclo, está em torno de 600 mm. O consumo de água pela planta, nos 

estágios iniciais de crescimento, num clima quente e seco, raramente excede 2,5 

mm/dia. Durante o período compreendido entre o espigamento e a maturação, o 

consumo pode ser de 5 a 10 mm dia para uma boa formação do grão.  

O milho é considerado uma planta de dias curtos, embora algumas cultivares 

tenham pouca ou nenhuma sensibilidade às variações da foto período. O milho é a 

gramínea mais sensível à variação na densidade de plantas. Para cada sistema de 

produção, existe uma população que maximiza o rendimento de grãos. A população 

ideal para maximizar o rendimento de grãos de milho varia de 30.000 a 90.000 plantas 

ha-1, dependendo da disponibilidade hídrica, da fertilidade do solo, do ciclo do cultivar, 

da época de semeadura e do espaçamento entre linhas. 

O espaçamento entre linhas na cultura do milho é muito importante para o 

processo produtivo. Entre as vantagens potenciais da utilização de espaçamentos mais 

estreitos, podem ser citados o aumento do rendimento de grãos, em função de uma 

distribuição mais equilibrada  de plantas na área, aumentando a eficiência de utilização 
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de luz solar, água e nutrientes, melhor controle de plantas daninhas, devido ao 

fechamento mais rápido dos espaços disponíveis, diminuindo, dessa forma, a duração 

do período crítico das plantas daninhas, redução da erosão, em consequência do efeito 

da cobertura antecipada da superfície do solo. 

A cultura do milho, por sua versatilidade, adapta-se a diferentes sistemas de 

produção. Devido à grande produção de fito massa em relação a cultura é fundamental 

em programas de rotação de culturas em sistemas de plantio direto. Embora apresente 

alto potencial de produção, comprovado nos concursos de produtividade e por 

agricultores que utilizam alto nível tecnológico, o rendimento de milho, no Brasil, ainda 

é muito baixo. Levando, ainda, em consideração a qualidade e o potencial da semente 

de milho disponível, com predominância dos híbridos simples, verifica-se que é 

fundamental um aperfeiçoamento dos sistemas de produção para que esses materiais 

possam expressar ao máximo seu potencial genético, alcançando altas produtividades 

em sistema de produção. 

A cultura do milho é muito exigente principalmente no fator climático é 

considerado uma planta com alto custo de plantio. Pois se o produtor rural investir na 

hora do plantio utilizar alta tecnologia no plantio ele terá bons resultados pois o milho é 

uma cultura de alta produção, conforme o ano ele pode chegar até 230 sacos por hectare 

também tem o papel de rotação de cultura que hoje é uma técnica muito importante no 

processo produtivo de outras culturas.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 

A metodologia utilizada para a realização do estudo foi a pesquisa exploratória, 

sendo que foi realizado um estudo de caso único em uma propriedade rural. Para tanto a 

pesquisa se classifica como qualitativa, quantitativa e descritiva. A pesquisa qualitativa 

é uma metodologia de pesquisa não estruturada e exploratória baseada em dados 

coletados que serão fornecidos pela propriedade rural, que proporciona percepções e 

compreensão do contexto do problema. 

Pesquisa quantitativa por sua vez, é uma metodologia de pesquisa que 

quantificar os dados coletados para o estudo e geralmente aplica em forma de análise 

estatística. Utilizou-se a metodologia de pesquisa qualitativa e quantitativa para 

levantamento dos custos da propriedade rural. 

3.1 UNIDADE DE ESTUDO 

Este estudo sobre gestão de custos no agronegócio se realizou na propriedade do 

senhor Sergio Jose Bee, denominada granja Bee, que está localizada no interior da 

cidade de Ibiaçá - RS na localidade da Linha Divino Marques. Trata-se de uma 

propriedade rural de pessoa física, que já está há mais de 30 anos no ramo da agricultura 

produzindo grãos com qualidade. A mesma conta com uma área própria de 180 hectares 

de área produtiva, produzindo soja, milho e trigo. 

 A propriedade conta com o auxílio de quatro pessoas sendo pai, mãe, filho e um 

diarista para ajudar na época de plantio e colheita. A propriedade é própria possuindo 

180 hectares de área produtiva e uma infraestrutura com casas, armazéns para guardar 

maquinários, insumos e soja. Todos os maquinários utilizados na propriedade são 

próprios, a tomada de decisão na propriedade é entre pai e filho e tudo o que tiver que 

ser investido na propriedade com insumos e maquinários, Pai e filho mantém diálogos 

sobre onde comprar, e como efetuar as compras e vendas dos produtos, ficando assim 

tudo esclarecido sem ter desvios. Abaixo segue uma foto da propriedade para 

visualização. 
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Figura 2: Sede da propriedade do Seu Sergio Jose Bee 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

No entendimento de Fachin (2006, p. 155), a coleta de dados deve ser efetuada 

diretamente na fonte de informação, com o objetivo do estudo, ou, seja diretamente com 

o gestor da empresa, para ele lhe passar a informação correta dos dados. 

No estudo realizado sobre custos de plantio os dado foram coletados e registrado 

pelo próprio pesquisador. Durante o período de coleta de dados sobre os custos de 

plantio, foram realizadas entrevistas com o produtor rural onde o mesmo pode repassar 

os dados de custos com plantio de soja, milho e trigo e também custos com 

maquinários. 

No andamento da coleta de dados foi efetuada uma análise documental, de notas 

de compra de insumos para o preparo do solo e plantio, e despesas com maquinários, 

sendo estes documentos fornecidos pelo produtor rural. Na unidade de estudo a Granja 

Bee será feito uma análise das atividades realizadas na granja, para fazer um 

levantamento dos custos na granja desde o plantio até a colheita e o transporte. 



34 
 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Segundo Diehl (2006, p. 82) , análise e interpretação dos dados é necessidade de 

organizar os dados coletados para que eles possam ser interpretados pelo pesquisador a 

preparação dos dados inclui sua editoração, codificação, transcrição e verificação.  

Neste estudo foi utilizado a pesquisa quantitativa na mensuração e qualitativa na 

análise dos resultados, com gráficos e tabelas foram utilizados os dados que o produtor 

rural repassou. 

A análise dos dados coletados foi verificada através de tabelas elaboradas no 

Excel, bem como os gráficos para melhor visualização, entendimento e interpretação 

dos custos das atividades pesquisadas na propriedade rural. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

Na propriedade em estudo são realizado 3 atividades que geram retorno 

financeiro para o proprietário sendo as culturas de trigo milho e soja, análise dos 

resultados foi feita a partir de dados fornecidos pelo agricultor, tanto a partir de notas 

fiscais como de anotações do mesmo. Os custos e resultados em análise referem-se às 

atividades de cultivo de soja, cultivo de trigo e cultivo do milho.  

Neste estudo foi realizado um levantamento dos custos de plantio, das culturas 

citadas no trabalho, sendo uma área de 120 hectares de soja que serão 4 cultivares, 

sendo 20 hectares de milho com apenas 1 cultivar, e 50 hectares de trigo com 2 

cultivares.  

No andamento da pesquisa, foi analisado os dados levantados para se avaliar 

qual cultura vai lhe gerar mais lucratividade com menor custo de plantio, na safra 

2013/2014 na propriedade pesquisada. 

O proprietário investe em tecnologias para produzir cada vez mais grãos com 

ótima qualidade, sendo cada ano que passa produz mais, na safra 2013/2014 teve uma 

produção de 65 sacos por hectare na cultura da soja sendo uma área de 120 hectare 

totalizando 7,800 sacos de soja no ano. Também na safra 2013/2014 na cultura do milho 

como foi um ano bom produziu 220 sacos de milho por hectare sendo uma área de 20 

hectares totalizou 4,400 sacos. Já na cultura do trigo na safra 2013/2014 que vai ficar na 

historia de produção de trigo, chegou a produzir 70 sacos de trigo por hectare numa área 

de 50 hectares que chegou a 3,500 sacos.  

Para uma melhor visualização foi apresentado em planilhas do Microsoft Excel e 

após uma análise descritiva para facilitar o entendimento e compreensão do leitor. 

4.2 RECURSOS DO PLANTIO DO TRIGO NA SAFRA 2013/2014 

Os custos de produção da lavoura de trigo estão divididos em custos com 

insumos, semente maquinários mão de obra aplicação de fungicidas, inseticidas, 

aplicação de ureia, colheita e transporte veja os custos das atividades nas tabela. Veja na 

tabela abaixo os recurso e custos para o plantio de trigo numa área de 50 hectares, sendo 

realizado o plantio no 1 semestre do ano. 
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Tabela 1: Gastos para o plantio do trigo na safra 2013/2014 

RECURSOS VALORES TOTAIS 

Fertilizante R$                                11.000,00 

Semente R$                                10.000,00 

Randap R$                                 3.200,00 

Gramocil R$                                1.275,00 

Fungicida R$                                10.650,00 

Inseticida R$                                1.800,00 

Adubo foliar R$                                1.950,00 

Tratamento semente R$                                3.500,00 

Mão de obra R$                                400,00 

Diesel R$                                3.850,00 

Herbicida Alai R$                                500,00 

Pulverizador R$                                300,00 

Trator planta R$                                1.111,00 

Fertilizante Ureia R$                                15.000,00 

Valor total R$                                82.652,95 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Os valores da tabela 1 são referente aos gastos com insumos, plantio, colheita, 

transporte e mão de obra para realizar o plantio de trigo, com um custo de 1.653,07 por 

hectare. Esperando lucratividade após a colheita. 

4.3 RECURSOS PARA O PLANTIO DA SOJA NA SAFRA 2013/2014 

 Os custos de produção da lavoura de soja estão divididos em custos com 

insumos, semente, maquinários, mão de obra, aplicação de fungicidas, inseticidas, 

colheita e transporte.Os custos das atividades encontran-se na tabela 2. Os recursos e 

valores abaixo são referente ao plantio de soja para uma área de 120 hectares para o 2º 

semestre do ano. 
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Tabela 2: Gastos para o plantio da soja na safra 2013/2014 

RECURSOS VALORES 

Fertilizante  R$                       36.000,00  

Semente  R$                       7.200,00  

Randap  R$                       9.200,00  

Gramocil  R$                       2.880,00  

Fungicida  R$                       33.000,00  

Inseticida  R$                       15.600,00  

Adubo foliar  R$                       7.800,00  

Tratamento de semente  R$                       4.800,00  

Mão de obra  R$                       1.000,00  

Diesel  R$                       9.150,00  

Pulverizador  R$                       800,00  

Herbicidas alai  R$                       1.000,00  

Valor Total  R$                       134.533,20  

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Os valores da tabela 2 são referente aos gastos com insumos, plantio, colheita, 

transporte e mão de obra para realizar o plantio de soja tendo um custo de R$ 1.121,12 

por hectare. 

4.4 RECURSOS DO PLANTIO DE MILHO DA SAFRA 2013/2014 

Os custos de produção da lavoura de milho estão divididos em custos com 

insumos, semente, maquinários, mão de obra, aplicação de fungicidas, inseticidas, 

aplicação de ureia, colheita e transporte.Os custos das atividades encontran-se na tabela 

3. Os recursos e valores abaixo são referente para o plantio do milho em uma área de 20 

hectares.  
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Tabela 3: Gastos para o plantio do milho na safra 2013/2014 

RECURSOS VALORES TOTAIS 

Fertilizante adubo  R$                         11.720,00  

Semente  R$                         11.700,00  

Randap  R$                         1.700,00  

Gramocil  R$                         480,00  

Fungicida  R$                         1.100,00  

Inseticida  R$                         740,00  

Pulverizador  R$                         60,00  

Mão de obra  R$                         600,00  

Diesel  R$                         1.480,00  

Fertilizante ureia  R$                         10.240,00  

Herbicida alai  R$                         320,00  

Herbicida atrazina  R$                         1.200,00  

Valor total  R$                         43.602,00  

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Os valores da tabela 3 são referente aos gastos com insumos, plantio, colheita, 

transporte e mão de obra para realizar de milho tendo um custo total de R$ 43,602,40 

para a realização do plantio do milho. 

4.5 DESPESAS ANUAIS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Nas despesas com maquinários estão relacionados todos os gastos com 

manutenção das máquinas utilizadas na propriedade rural. 
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Tabela 4: Despesas com máquinas e equipamentos 

Recursos Gastos 

Trator planta R$                               6.500,00 

Trator guincho R$                               1.200,00 

Trator ureia R$                               400,00 

Pulverizador R$                               3.200,00 

Colhedora R$                               4.400,00 

Caminhão R$                               2.500,00 

Plantadeira verão R$                              700,00 

Plantadeira inverno R$                              600,00 

Plataforma de milho R$                              300,00 

Graneleira R$                              200,00 

Óleo diesel anual R$                              22.800,00 

TOTAL R$                             42.800,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Os bens moveis apresentados na tabela 4 são utilizados para a produção das 

culturas de soja, milho e trigo chegando num valor de manutenção de  R$ 42,800,00 por 

ano. 

4.6 MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES  

As atividades das culturas citadas foram separadas por tratamentos como: 

tratamento do solo com alai, tratamento com dessecação, tratamento plantio, tratamento 

1 fungicida, tratamento 2, inseticidas tratamento ureia para as culturas de milho e trigo e 

atividades de colher e transportar os produtos, essas atividades são praticadas para todas 

as culturas.   

A atividade de tratamento alai é aplicado com o pulverizador 90 dias antes de 

realizar o plantio das culturas. 

A atividade de tratamento de dessecação também é aplicado com o 

pulverizador 50 dias antes de realizar o plantio para matar os inços e ervas daninha que 

prejudicam as culturas. 

O tratamento plantio é onde ocorre a semeadura da soja, trigo e milho esta 

realizada com trator e plantadeira. 

Tratamento fungicida é aplicado com o pulverizador sobre as culturas quando 

estão em faze de crescimento para tratar e controlar as doenças que atingem as culturas. 
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Tratamento com inseticidas aplicado com o pulverizador sobre as culturas para 

controlar e matar os bichos insetos e lagartas que prejudicam as culturas. Ex: Lagarta da 

soja, percevejos, pulgões, lagarta rosca.  

O tratamento ureia é aplicar ureia sobre as culturas quando estão no inicio do 

seu crescimento como o milho e trigo, que é realizado com um trator e um lance 

distribuidor. 

A atividade colher é realizada com uma colhedora onde efetua a colheitas dos 

produtos quando estão prontas. A atividade de transporte é feito com um caminhão onde 

leva o produto colhida ate os armazéns e silos cooperativa da região. 

4.7 DIRECIONARORES DE RECURSOS PARA AS ATIVIDADADES 

4.7.1 Direcionadores dos custos diretos 

 Na tabela 5 está descrito como foram direcionados todos os recursos 

utilizados para cada atividade realizada. Os recursos foram direcionados conforme a 

utilização por hectare. 
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Tabela 5: Direcionadores de recursos Diretos 

INSUMO DIRECIONADOR  CONTROLE  

óleo Diesel Quantidade de litros por hectare Média de consumo 

Adubo  Quantidade de sacos por hectare Controle de 

aplicação  

Herbicida alai Quantidade gramas por hectare Controle de 

aplicação 

Gramocil Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Randap Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Semente Quantidade de sacos por hectare Controle aplicação 

Fungicida Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Inseticida Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Adubo foliar Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Tratamento semente Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Fertilizante ureia Quantidade de sacos por hectare Controle aplicação 

Herbicida atrazina Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

4.7.2 Direcionadores dos custos indiretos 

 

4.7.2.1 Mão de obra 

 

 Nas tabela 6, 7 e 8 que estão abaixo está a mão de obra para a realização do 

plantio e colheita das culturas da soja, trigo e milho cada cultura com sua área de 

plantio. 
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Tabela 6:Direcionadores da mão de obra por hectare da soja 

ATIVIDADE HORAS 

TRABALHADA

S 

ÁREA 

TOTAL 

TEMPO 

POR 

HEC 

VALOR 

HORA 

R$ POR 

HA 

Tratamento com 

allai  

8 120 0,07 R$  12,00 R$    0,84 

Tratamento 

dessecação 

8 120 0,07 R$  12,00 R$    0,80 

Tratamento 

dessecação 1 

8 120 0,07 R$  12,00 R$    0,80 

Tratamento 

fungicida 

8 120 0,07 R$  12,00 R$    0,80 

Tratamento 

inseticida 

8 120 0,07 R$  12,00 R$    0,80 

Tratamento 

plantar 

80 120 0,67 R$  12,00 R$    8,00 

Tratamento 

colher 

56 120 0,47 R$  12,00 R$    5,60 

Tratamento 

transportar 

50 120 0,42 R$  12,00 R$    5,00 

Fonte: dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 6 foi calculado o valor da mão de obra por hectare para cada atividade 

estabelecendo um período de 8 horas por dia de trabalho, num valor de R$ 12,00 a hora 

trabalhada, assim obteve-se um valor de quanto custa a mão de obra para cada hectares 

trabalhado pra cada cultura. 
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   Tabela 7: Direcionadores da mão de obra por hectare do trigo 

ATIVIDADE HORAS 

TRAB 

ÁREA 

TOTAL 

TEMPO 

POR 

HECT 

VALOR 

HORA 

VALOR 

HA 

Tratamento com 

alai 

3 50 0,06 12,00 0,72 

Tratamento 

dessecação 

3 50 0,06 12,00 0,72 

Tratamento 

dessecação 1 

3 50 0,06 12,00 0,72 

Tratamento 

fungicida 

3 50 0,06 12,00 0,72 

Tratamento 

inseticida 

3 50 0,06 12,00 9,60 

Tratamento 

plantar 

40 50 0,80 12,00 0,96 

Tratamento 

ureia 

4 50 0,08 12,00 7,68 

Tratamento 

colher 

32 50 0,64 12,00 4,80 

Tratamento 

transportar 

20 50 0,40 12,00 4,80 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 7 foi calculado o valor da mão de obra por hectare para cada atividade 

estabelecendo um período de 8 horas por dia de trabalho, num valor de R$ 12,00 a hora 

trabalhada, assim chegou-se num valor de quanto custa a mão de obra para cada 

hectares trabalhado pra cada cultura e quantas horas leva para se realizar cada atividade. 
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  Tabela 8- Direcionadores da mão de obra por hectare do milho 

    Mão de obra por ha     

ATIVIDADE HORAS 

TRAB 

ÁREA 

TOTAL 

TEMPO 

POR HA 

VALOR 

HORA 

VALOR HA 

Tratamento 

com alai 

0,60 20 0,03 R$      12,00 R$            

0,36 

Tratamento 

dessecação 

0,60 20 0,03 R$      12,00 R$            

0,36 

Tratamento 

dessecação 1 

0,60 20 0,03 R$      12,00 R$            

0,36 

Tratamento 

fungicida 

0,60 20 0,03 R$      12,00 R$            

0,36 

Tratamento 

inseticida 

0,60 20 0,03 R$      12,00 R$            

0,36 

Tratamento 

plantar 

24 20 1,2 R$      12,00 R$          

14,40 

Tratamento 

ureia 

2 20 0,10 R$      12,00 R$            

1,20 

Tratamento 

colher 

32 20 1,60 R$      12,00 R$          

19,20 

Tratamento 

transportar 

25 20 1,25 R$      12,00 R$          

15,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 8 foi calculado o valor da mão de obra por hectare para cada atividade 

estabelecendo um período de 8 horas por dia de trabalho, num valor de R$ 12,00 a hora 

trabalhada, assim chegou-se num valor de quanto custa a mão de obra para cada 

hectares trabalhado pra cada cultura e quantas horas leva para se realizar cada atividade. 

4.7.2.2 Depreciação 

 Na depreciação foram utilizados somente os maquinários envolvidos no estudo, 

a propriedade possui outros bens que se optou por não menciona-los no estudo uma vez 

que não afetam os custos das atividades analisadas. 
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Tabela 9- Depreciação equipamentos 

    Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na depreciação constante na tabela 9 foi calculado os maquinários utilizados no 

estudo calculando o valor de aquisição menos o valor residual chegando ao valor a 

depreciar dividindo pela vida útil que esta estimada em 15 anos e chegando num valor 

de depreciação anual. 

DISCRIMINAÇÃO VALOR 

PAGO 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA UTIL 

EM ANOS 

DEPRECIAÇÃO 

ANO 

Colhedora 330.000,00 150.000,00 180.000,00 15 anos 12.000,00 

Pulverizador 370.000,00 150.000,00 220.000,00 15 anos 14.666,67 

Trator planta 100.000,00 40.000,00 60.000,00 15 anos 4.000,00 

Trator 100.000,00 40.000,00 60.000,00 15 anos 4.000,00 

Plantadeira 

verão 

80.000,00 40.000,00 40.000,00 15 anos 2.666,67 

Plantadeira 

inverno 

65.000,00 30.000,00 35.000,00 15 anos 2.333,33 
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Tabela 10: Depreciação por hectare 

DISCRIMINAÇÃO DEPRECIAÇÃO 

ANUAL 

QUANTIDADE 

DE HA 

DEP. POR HA 

Colhedora R$        12.000,00 180 R$           66,67 

Pulverizador R$        14.666,67 2000 R$             7,33 

Trator plantar R$          4.000,00 180 R$           22,22 

Trator plantar R$          4.000,00 180 R$           22,22 

Plantadeira verão R$          2.666,67 140 R$           19,05 

Plantadeira 

inverno 

R$          2.333,33 50 R$           46,67 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

A tabela 10 mostra como foi calculado a depreciação para se chegar num valor 

por hectare, pegando o valor anual da depreciação dividindo pelo números de hectares 

que cada maquinário vai trabalhar durante o ano para todas as atividades de plantio de 

soja, trigo e milho. No caso do pulverizador foi calculado o que ele pulveriza na 

propriedade e também para terceiros que é feito prestação de serviços com o 

pulverizador. 



47 
 

5 RESULTADOS 

Abaixo segue tabelas onde indicam os valores de cada atividade realizada na 

propriedade para cada cultura com custos e lucros. 

 

Tabela 11 Custo das atividades do plantio da soja em 120 hectares 

ATIVIDADE POR HA CUSTO TOTAL  PERCENTUAL 

Preparação   R$               132,50   R$       15.899,40  11,8% 

Plantio   R$               437,16   R$       52.459,20  39,0% 

Tratamento   R$               370,12   R$       44.413,80  33,0% 

Colheita   R$               149,78   R$       17.973,60  13,4% 

Transporte  R$                 31,56   R$         3.787,20  2,8% 

TOTAL   R$            1.121,12   R$    134.533,20  100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 11 está cada atividade realizada para a realização do plantio chegando 

num custo por hectare de cada atividade, também com custo total para a realização do 

plantio da soja. 

 
Figura 3: gráfico produção de soja 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

 A figura 3 demonstra em porcentagem para cada atividade realizada na 

propriedade onde os custos maiores se concentram no plantio e tratamento da cultura da 

soja.  
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Tabela 12: Resultado do cultivo da soja  

  TOTAL* POR 

HA** 

POR 

SACO 

Receita 507.000,00 4.225,89 65 

        

(-)Custos 134.533,00 1.121,11 17,25 

        

Resultado 

Bruto 

372.467,00 3.103,89 47,57 

*7,800 sacos 

**120 hectares 

Fonte: Dados das pesquisa (2014)                 

Na tabela 12 estão os lucros referentes a cultura da soja da safra 2013/2014 onde 

a soja produziu 65 sacas por hectare sendo comercializada a R$ 65,00 por saco na tabela 

mostra o lucro liquido descontando os custos com plantio e colheita. A soja também 

depende do clima para produzir, mas ela é uma cultura que gera mais lucratividade com 

menos custo de produção. Cada ano é um caso, se houver preço baixo e a produção 

forpouca os valores finais acima mudam totalmente. 

Tabela 13: Custo das atividades para o plantio do trigo em 50 hectares 

ATIVIDADE POR HA CUSTO TOTAL  PERCENTUAL 

Preparação   R$       101,14   R$       5.056,75  6,1% 

Plantio   R$       693,70   R$     34.684,75  42,0% 

Tratamento   R$       690,56   R$     34.527,75  41,8% 

Colheita   R$       145,19   R$       7.259,70  8,8% 

Transporte  R$         22,48   R$       1.124,00  1,4% 

TOTAL   R$    1.653,07   R$    82.652,95  100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 13 está cada atividade realizada para a realização do plantio chegando 

num custo por hectare de cada atividade, também com custo total para a realização do 

plantio do trigo. 
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Figura 4: gráfico da produção de trigo 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

A figura 4 está mostrando em porcentagem para cada atividade realizada na 

propriedade onde os custos maiores se concentram no plantio e tratamento da cultura do 

trigo. 

Tabela 14: Resultado cultivo do trigo 

 TOTAL* POR 

HA** 

POR 

SACO 

Receita 122.500,00 2.450,00 35,00 

    

(-) Custos 82.000,00 1.640,00 46,86 

    

Resultado 

Bruto 

40.500,00 810,00 23,14 

*3,500 sacos 

**50 hectares 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 14 estão os lucros referente a cultura do trigo da safra 2013/2014 onde 

produziu 70 sacas por hectare sendo comercializada a R$ 35,00 por saco na tabela 

mostra o lucro liquido descontando os custos com plantio e colheita. O trigo é uma 

cultura bastante complicada onde depende totalmente do fator climático para ela produz 

qualidade boa, pois o mercado é bem exigente em termos de qualidade no grão. Como 

pode-se observar o trigo é uma cultura de alto custo com pouca lucratividade, neste 

estudo foi comercializado com o preço em alta, com o preço que esta hoje R$ 25,00 

certamente o lucro é bem menor e não é viável plantar trigo.  
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Tabela 15: Custo das atividade para o plantio do milho em 20 hectares 

ATIVIDADE POR HA CUSTO 

TOTAL  

PERCENTUAL 

Preparação   R$     112,79   R$      

2.255,70  

5,2% 

Plantio   R$ 1.225,84   R$    

24.516,80  

56,2% 

Tratamento   R$     635,64   R$    

12.712,70  

29,2% 

Colheita   R$     163,34   R$      

3.266,80  

7,5% 

Transporte  R$       42,52   R$         

850,40  

2,0% 

TOTAL   R$ 2.180,13   R$   43.602,40  100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 15 está cada atividade realizada para a realização do plantio chegando 

num custo por hectare de cada atividade, também com custo total para a realização do 

plantio do milho. 

 

Figura 5: gráfico da produção de milho 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

A figura 5 está mostrando em porcentagem para cada atividade realizada na 

propriedade onde os custos maiores se concentram no plantio e tratamento da cultura do 

milho. 
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Tabela 16: Resultado cultivo do milho 

  TOTAL* POR 

HA** 

POR 

SACO 

Receita 99.000,00 4.950,00 26,00 

        

(-) Custos 44.224,00 2.211,00 85,00 

        

Resultado 

Bruto 

54.776,00 2.739,00 105,35 

*3,800 sacos 

**20 hectares 

Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Na tabela 16 estão os lucros referente a cultura do milho da safra 2013/2014 

onde produziu 190 sacas por hectare sendo comercializada a R$ 26,00 por saco na 

tabela mostra o lucro liquido descontando os custos com plantio e colheita. O milho é 

uma cultura bastante exigente em água onde depende totalmente do fator climático para 

ela produzir bem como pode observar-se o milho é uma cultura com alto custo de 

plantio e com preços baixos de comercialização, pois se o ano for bom com preços e 

com chuva certamente o produtor terá bons lucros com a cultura. 

Neste estudo sobre gestão de custos do agronegócio foram analisadas as culturas 

de soja, trigo e milho fazendo um levantamento de todos os custos envolvidos para a 

realização do plantio de cada cultura. 

Chegando a um resultado líquido pós-colheita já descontando os custos, a 

cultura da soja está em primeiro lugar lucrando R$3.103,89 reais por hectare, onde a 

soja foi comercializada a R$ 65,00 o saco de 60 quilos. 

Já a cultura do milho está em segundo lugar esta cultura mostrou um alto custo 

de produção, como foi um ano de boa produção, com preços razoáveis chegando a um 

lucro de R$ 2.832,90 reais por hectare sendo comercializado a R$ 26,00 a saca de 60 

quilos.  

Na cultura do trigo que está em terceiro lugar, mostrou um custo alto com pouca 

lucratividade, como o trigo depende muito do fator climático é uma cultura que exige 

mais cuidados pois, com preços baixos, na safra 2013/2014 onde foi comercializada a 

R$ 35,00 as saca teve um lucro de R$ 810,00 reais por hectare. Se fosse vender com o 

preço de hoje o produtor teria pouco lucro com a cultura. 
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A sugestão para o produtor rural e focar nas culturas de soja e milho onde ele 

terá bons lucros. Principalmente a cultura da soja que mostra um baixo custo de plantio 

com bons preços de comercialização, ficando atento ao mercado que esta mudando a 

toda hora e o preço das culturas. O ideal é tentar fazer uma venda com preços bons no 

momento certo. Na cultura do milho que mostra um alto custo também lucrará bastante, 

pois esta cultura com um ano chuvoso produzira bem e o produtor rural terá bons 

lucros. 
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6 CONCLUSÃO 

Administrar uma propriedade rural utilizando as informações fornecidas pela 

gestão de custos auxilia os agricultores a tomar decisões da forma mais correta, além 

disso, essa ferramenta proporciona conhecer quais atividades são mais rentáveis 

econômica e financeiramente. 

Ao finalizar este trabalho, é de fundamental importância lembrar que o principal 

objetivo do mesmo foi dentro do contexto da propriedade rural como um todo, analisar 

as culturas de soja, trigo e milho, definindo claramente quais os custos envolvidos no 

processo de produção e a margem líquida obtida com as culturas plantadas na 

propriedade. 

Para chegarmos a este resultado, foi necessário além do estudo teórico, um 

acompanhamento prático com as atividades realizadas na propriedade com as notas de 

compra e venda dos produtos da safra 2013/2014 sendo estas informações fornecidas 

pelo produtor rural. 

Especificamente, buscou-se identificar e analisar todos os custos de produção 

envolvidos nas atividades, calcular a margem liquida da atividade a na propriedade, bem 

como sugerir melhorias na atividade que possibilitem aumentar os ganhos financeiros. 

Analisando o resultado dos estudos tanto teórico quanto prático, concluímos que 

ambos os objetivos foram plenamente atingidos, onde foi possivel identificar o custo 

total da atividade da safra 2013/2014 e também o acumulado do período estudado, 

ocorreu também a apuração da margem líquida da atividade bem como, as sugestões de 

melhoria devidamente detalhadas para que haja uma melhoria de eficiência na 

produtividade e consequentemente econômico financeira. 

Os resultados revelaram que todas as atividades agrícolas têm um elevado custo 

de produção, porém dentre as três culturas analisadas na propriedade em estudo apenas 

duas apresentaram resultado positivo. 

Dentre elas primeiramente está a cultura da soja onde apresentou um excelente 

resultado com boa lucratividade com menos custos de plantio. Por segundo esta a 

cultura do milho onde apresentou um alto custo de produção, apesar do seu custo a 

cultura apresentou uma boa lucratividade para o produtor rural. A cultura do trigo 

chegou-se a conclusão que não é viável plantar, por ter um alto custo de produção, por 

ser uma cultura de riscos, como fator climático, também por falta de incentivo do 

governo em relação do preço que é extremamente baixo. 
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Dentro desse contexto é fundamental que o produtor rural esteja bem informado 

sobre a composição e o comportamento de seus custos para elaborar estratégias de ação 

fundamentadas em dados confiáveis, ponderadas e que busquem as melhores 

alternativas possíveis, além de possibilitar a visualização antecipada de restrições e 

dificuldades impostas pelas mudanças nos níveis de preço de mercado dos elementos 

componentes do custo rural. 

O seguinte estudo sobre gestão de custos do agronegócio serviu para elucidar 

todos os custos envolvidos para a realização do plantio e colheita de cada cultura 

analisada, auxiliando o produtor para reduzir seus custos no plantio e realização do 

tratamento onde está concentrado o custo mais alto das culturas. 

O presente estudo não se esgota até o momento, a qual serve para futuros 

estudos acadêmicos desenvolverem novas técnicas e práticas, objetivando o 

aprimoramento da gestão de custos junto ao gestor rural oportunizando novas 

alternativas de rentabilidade. 
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APÉNDICE 

 

 

 “APÊNDICE A – ATIVIDADES SOBRE CULTURA DA SOJA PARA 120 HECTARES 

 

 

 

Custo total

Total atividade  Custo total ati Custo total hect

ATIVIDADES Q RECURSOS Q de recursos por hec. Unid med Custo uni Custo total

pulverizador (depreciação) 1 hect 7,33R$      7,33R$        

Diesel 0,5 ml 2,21R$      1,11R$        

Mão de obra 0,07 hmo 12,00R$    0,84R$        

Insumo - Alai 0,08 kg 300,00R$  24,00R$      

pulverizador (depreciação) 1 Hect 7,33R$      7,33R$        

Diesel 0,5 ml 2,21R$      1,11R$        

Mão de obra 0,07 hmo 12,00R$    0,84R$        

Insumo - Randap 4 litros 16,00R$    64,00R$      

pulverizador (depreciação) 1 Hect 7,33R$      7,33R$        

Diesel 0,5 ml 2,21R$      1,11R$        

Mão de obra 0,07 hmo 12,00R$    0,84R$        

Insumo - gramocil 1,5 litros 16,00R$    24,00R$      

ATIVIDADES Q RECURSOS Q de recursos por hec.

semente 60 kg 1,00R$      60,00R$      

fertilizante 5 sacos 53,00R$    265,00R$    

tratamento semente 0,12 ml 350,00R$  42,00R$      

equipamento trator planta 1 Hect 22,22R$    22,22R$      

Diesel 8 litros 2,21R$      17,68R$      

equipamento trator guincho 1 Hect 22,22R$    22,22R$      

mão de obra 3 pessoas 0,67 hmo 12,00R$    8,04R$        

pulverizador 1 Hect 7,33R$      7,33R$        

Diesel 0,5 ml 2,21R$      1,11R$        

Mão-de obra 0,07 hmo 12,00R$    0,84R$        

Insumo Fundicida 1,2 litros 200,00R$  240,00R$    

adubo foliar 3 15,00R$    45,00R$      

pulverizador 1 Hect 7,33R$      7,33R$        

Mão-de obra 0,07 hmo 12,00R$    0,84R$        

insumo-inceticida 0,15 lml 500,00R$  75,00R$      

Diesel 25 litros 2,21R$      55,25R$      

1 colheitadeira 1 Hect 66,67R$    66,67R$      

Mão de obra 2 pessoas 0,47 hmo 12,00R$    5,64R$        

trator e graneleira 1 Hect 22,22 22,22R$      

caminhão proprio 20 km ida e volta

Manutenção

Diesel 12 litros 2,21R$      26,52R$      

mão de obra 0,42 hmo 12,00R$    5,04R$        

1.121,11R$  134.533,20R$   

134.533,20R$   

Custo por atividade

31,56

25,95R$        

73,28R$        

33,28R$        

437,16R$      

286,95R$      

Tratamento 

atividades sobre soja para 120  hectares

Preparação

Tratamento solo com allai 1

Tratramento/dessecação 2

Tratramento/dessecação 1

Plantio

Plantar

1

1

trasporte

transportar 

Tratamento 1 - fungicida 

4

Tratamento 3 - inceticida 5

Colheita

Custo total da produção de soja em 120 hectares

15.899,40R$           

52.459,20R$           

44.413,80R$           

17.973,60R$           

83,17R$        

149,78R$      

3.787,20R$             

132,50R$         

437,16R$     

370,12R$         

149,78R$     

31,56

colher 
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APÊNDICE B – ATIVIDADE SOBRE CULTURA DO MILHO EM 20 HECTARES 

 

 
 

 

 

 

 

Cuto total 

Cuto da AtividadeCutos total at Custo da prep Custo tal Por hec

pulverizador (depreciação) 1,0 Hect 7,33R$             7,33R$        

Diesel 0,500 ml 2,21R$             1,11R$        

Mão de obra 0,03 hmo 12,00R$           0,36R$        

Insumo - Alai 0,008 kg 300,00R$         2,40R$        

pulverizador (depreciação) 1,0 Hect 7,33R$             7,33R$        

Diesel 0,500 ml 2,21R$             1,11R$        

Mão de obra 0,03 horas 12,00R$           0,36R$        

Insumo - Randap 4,00 litros 15,00R$           60,00R$      

pulverizador (depreciação) 1,0 Hect 7,33R$             7,33R$        

Diesel 0,500 ml 2,21R$             1,11R$        

Mão de obra 0,03 hors 12,00R$           0,36             

Insumo - Gramocil 1,5 litros 16,00R$           24,00R$      

ATIVIDADES Q RECURSOS Q de recursos por hec.

semente 1,3 sacos 450,00R$         585,00R$    

fertilizante 8 sacos 60,00R$           480,00R$    

Tratamento semente 0,2 ml/kg 400,00R$         80,00R$      

equipamento - Trator Plantadeira 1 Hect 22,22R$           22,22R$      

Diesel 10 litros 2,20R$             22,00R$      

equipamento trator guincho 1 Hect 22,22R$           22,22R$      

mão de obra 3 pessoas 1,2 horas 12,00R$           14,40R$      

RECURSOS Q de recursos por hec.

Diesel 0,5 litros 2,21R$             1,11R$        

pulverizador 1 Hect 7,33R$             7,33R$        

Mão-de obra 0,030                       hmo 12,00R$           0,36R$        

Insumo Fundicida 0,300 litros 120 36,00R$      

Diesel 3 litros 2,21R$             6,63R$        

Trator 1 hect 22,22R$           22,22R$      

Mão de obra 0,1 horas 12,00R$           1,20R$        

Ureia 2,6 sacos 60,00R$           156,00R$    

pulverizador 1 Hect 7,33R$             7,33R$        

Mão-de obra 0,03                         hmo 12,00R$           0,36R$        

Insumo - Inceticida 0,050 ml 500,00R$         25,00R$      

Diesel 25 litros 2,21R$             55,25R$      

1 colheitadeira 1 Hect 66,67R$           66,67R$      

Mão de obra 2 pessoas 1,6 horas 12,00R$           19,20R$      

trator e graneleira 1 Hect 22,22R$           22,22R$      

trasporte

caminhão proprio  -                           0 0

Diesel 12 litros 2,21R$             26,52R$      

mão de obra 1,33 horas 12,00R$           16,00R$      

Total 1.808,02R$   2.180,12R$  2.180,12R$  

43.602,40R$    CUSTO TOTAL DA PRODUÇÃO DE MILHO EM 20 HECTARES 

42,52R$       850,40R$         

44,80R$       

ATIVIDADES Q RECURSOS Q de recursos por hec. Uni medi Custo uni Custo total

1 32,69R$       

163,34R$     

1.225,84R$  

1 42,52R$       

11,20R$       

68,80R$       

32,80R$       

3 558,15R$     

32,80R$        

atividades sobre milho para 20 hectares

preparaçao

42,52R$        

1.225,84R$   

44,80R$        

186,05R$      

32,69R$        

163,34R$      

transportar 

Tratamento 1 - fungicida 

1

Tratamento 3 - inceticida 

Tratamento 2 - ureia 

112,79R$     2.255,70R$      

1.225,84R$  24.516,80R$    

colher 

1

Tratamento solo com allai 1

Tratramento/dessecação1 1

Tratramento/dessecação2 1

Plantar

1

11,20R$        

68,80R$        

Tratamento 

plantio

163,34R$     

Custo por Atividade

3.266,80R$      

colheita

635,64R$     

12.712,70R$    
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APÊNDICE C – ATIVIDADE SOBRE A CULTURA DO TRIGO PARA 50 HECTARES 

 

 

ATIVIDADES Q RECURSOS Q de recursos por hec. und Custo unitario Custo total Total Por atividade Total custo

pulverizador (depreciação) 1 hec 7,33R$             7,33R$       

Diesel 0,5 ml 2,21R$             1,11R$       

Mão de obra 0,06 horas 12,00R$           0,72R$       

Insumo - Alai 0,08 kg 300,00R$         24,00R$     

pulverizador (depreciação) 1 hect 7,33R$             7,33R$       

Diesel 0,5 ml 2,21R$             1,11R$       

Mão de obra 0,06 hm 12,00R$           0,72R$       

Insumo - Randap 1,5 litros 22,00R$           33,00R$     

pulverizador (depreciação) 1 hect 7,33R$             7,33R$       

Diesel 0,5 ml 2,21R$             1,11R$       

Mão de obra 0,06 horas 12,00R$           0,72R$       

Insumo - gramocil 1,5 litros 16,00R$           24,00R$     

ATIVIDADES Q RECURSOS Q de recursos por hec.

semente de trigo 200 kg 1,50R$             300,00        

fertilizante 4 sacos 55,00R$           220,00        

tratamento semente 0,3 ml/kg 350,00R$         105,00        

equipamento trator plantar 1 hect 22,22R$           22,22          

Diesel 7,5 litros 2,21R$             16,58          

equipamento trator guincho 1 hect 22,22R$           22,22          

mão de obra 3 pessoas 0,64 horas 12,00R$           7,68            

pulverizador 1 hect 7,33R$             7,33R$       

Diesel 0,5 ml 2,21R$             1,11R$       

Mão-de obra 0,06 horas 12,00R$           0,72R$       

Insumo Fundicida 0,9 litros 175,00R$         157,50R$   

adubo foliar 2 litros 15,00R$           30,00R$     

Trator 1 hect 22,22R$           22,22R$     

Mão de obra 0,08 horas 12,00R$           0,96R$       

Ureia 4 sacos 55,00R$           220,00R$   

3 pulverizador 1 hect 7,33R$             7,33R$       

Mão-de obra 0,06 horas 12,00R$           0,72R$       

Insumo - Inceticida 0,5 ml 500,00R$         250,00R$   

Diesel 22 litros/hora 2,21R$             48,62R$     

1 colheitadeira 1 hect 66,67R$           66,67R$     

Mão de obra 2 pessoas 0,64 horas 12,00R$           7,68R$       

trator e graneleira 1 hect 22,22R$           22,22R$     

caminhão proprio  20 km ida e volta

Diesel 8 litros 2,21R$             17,68R$     

mão de obra 0,4 horas 12,00R$           4,80R$       

Total 1.653,06R$         82.652,75R$   

82.652,75R$   

2

5.056,75R$     

34.684,75R$   

34.527,75R$   

7.259,50R$     

2

colheita

25,83R$              

42,16R$              

33,16R$              

693,70R$            

189,33R$            

ATIVIDADES sobre trigo para 50 hectares

Tratramento/dessecação 1

plantio

 Custo total da produção de trigo em 50 hectares

690,56R$   

145,19R$   

22,48R$     

Tratamento solo com allai

Tratramento/dessecação 

1

Plantar

preparaçao

101,14R$   

693,70R$   

colher 

1.124,00R$     

Tratamento 

Tratamento 1 - fungicida 

3

1

1

243,18R$            

258,05R$            

145,19R$            

trasporte

transportar 

Tratamento 2 - ureia 

Tratamento 3 - inceticida 

22,48R$              


