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                                                           RESUMO 

 

Este estudo, baseada em estudo documental, busca verificar a importância de identificar 

os custos na produção de soja, com o intuito de demonstrar a rentabilidade da cultura da soja, 

através de um estudo realizado na propriedade da família Rodigheri, localizada no interior 

município de Água Santa. A análise envolve aspectos relacionados aos custos nos processos 

produtivo da soja, destacando-se a relevância da gestão de custos e a importância de suas 

informações para a tomada de decisão. Quanto aos procedimentos metodológicos desta 

pesquisa classificam-se como exploratória, quantitativa e qualitativa e trata-se de um estudo de 

caso.  A safra de 2020/2021 apresentou um resultado final liquido de R$ 70.170,96(56,54%) ou 

R$ 3.898,38 por hectare, representando um lucro de 28,11 sacas por hectare, se comparado a 

média de 66,66 sacas colhidos por hectare. O estudo também demonstra a real necessidade de 

operações no mercado futuro para o gerenciamento e redução de riscos na comercialização da 

soja. Demonstram-se os resultados positivos através de métodos de análise de custos, 

evidenciando a rentabilidade obtida na cultura da soja. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

A agricultura foi uma das primeiras atividades desenvolvidas ao longo da história, foi 

um processo que aconteceu de forma gradativa com o passar dos anos, uma vez que a agricultura 

no seu princípio era apenas uma atividade complementar a caça e a coleta vegetal. Processos 

que com a evolução tecnológica e social transformaram a agricultura como uma boa forma de 

obter lucro através do cultivo das terras.  

Setor esse que continua desempenhando papel fundamental no desenvolvimento 

econômico do país, mesmo diante das dificuldades que o agronegócio, possui por ser uma 

empresa que depende de fatores climáticos, algo que está fora do controle dos administradores, 

fatores que aliado aos altos custos de produção dificultam a cada ano que passa o resultado 

financeiro satisfatório para os produtores rurais.  

Com ajuda do desenvolvimento tecnológico e novas técnicas de cultivar a terra, a 

agricultura vem se desenvolvendo e destacando-se cada vez mais na geração de renda e criação 

de empregos. Atualmente o agronegócio desempenha um grande papel na sociedade, com 

produção dos mais diversos produtos agrícolas, e seus derivados tendo a responsabilidade de 

abastecer com alimentos de qualidade a população mundial. Destacam-se entre os principais 

produtos oriundos da agricultura, milho, trigo e a soja, que se destaca sendo a cultura principal 

do desenvolvimento do setor.  

Devido aos altos custos que compõem os processos relacionados à produção de soja e 

por ser um setor que em partes foge do controle dos administradores, ter em mãos todos os 

gastos e despesas, podendo acompanhar de perto os custos torna-se um diferencial competitivo 

para a empresa.  

A importância da gestão de custos em uma propriedade rural se dá pela necessidade de 

manter os gastos e despesas sob controle e como um auxílio no planejamento das atividades e 

tomada de decisão. Um dos principais benefícios da gestão de custos é a redução de gastos 

desnecessários e excessivos. Isso porque, uma vez que os gastos são listados e monitorados, 

fica mais fácil controlar onde esses recursos estão sendo aplicados e se, de fato, estão gerando 

retorno.  

O objetivo deste trabalho é analisar as informações coletadas com levantamento dos 

custos da safra, identificar a rentabilidade da produção para auxiliar o gestor na tomada de 

decisões e um planejamento estratégico em busca do melhor resultado financeiro da 

propriedade. Ter uma visão clara dos resultados, dos gastos com insumos e 
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serviços em cada fase produtiva da lavoura possibilita ter no custo um indicador importante das 

escolhas do produtor, sendo a gestão fundamental para a sustentabilidade e retorno financeiro, 

trazendo segurança para o agricultor e apontando os pontos que podem ser melhorados na 

empresa.  

Esse trabalho foi realizado na propriedade da família Rodigheri, onde foram coletados 

dados através de notas de compra e documentos de todos os custos e despesas relacionados a 

produção, posterior a isso foram tabulados para a análise e interpretação dos dados, para 

apuração dos custos da safra atual e a rentabilidade que a mesma proporcionou ao agricultor.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA  

 

Identificado como um dos principais eixos da economia mundial, o agronegócio vem 

desempenhando um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento de todas as cadeias 

ligadas ao setor, contribuindo assim para a geração de empregos e renda para a população 

brasileira. No Brasil, a produção de soja se destaca que, aliada à inovação tecnológica, e 

do desenvolvimento de novas técnicas de produção, vem colocando o Brasil na condição de um 

dos maiores produtores de grãos do mundo.   

Como a agricultura é uma atividade de grande risco, uma vez que estar suscetível às 

questões climáticas como, seca, chuvas excessivas, granizo entre outras variáveis que não 

podem ser controladas pelo ser humano como pragas e doenças, oscilações do mercado futuro  e 

possuem grande parcela no resultado final da produção, cabe ao gestor ter conhecimento de 

todas as informações sobre o processo de produtivo (investimentos e custos com insumos, 

sementes, maquinários, mão de obra e depreciação) da cultivar para garantir a sustentabilidade 

do negócio e melhor tomada de decisão. 

No que diz respeito à gestão de custos, identificar os gastos, avaliar os resultados, 

controlara e planejar as tomadas de decisão, tem se tornado uma necessidade para manter-se 

competitivo e em crescimento, a partir do conhecimento das informações gerencias de fatores 

internos e externos da propriedade, visando o melhoramento dos resultados financeiros da 

empresa. 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

     

 O papel da gestão de custos para tomada de decisão caracteriza-se como sendo de 

fundamental importância para as organizações, visando ter em mãos todos os gastos 

relacionados à atividade sob controle. A mensuração de custos é uma ferramenta contábil que 

permite registrar, controlar e planejar seus custos, sendo um auxílio extremamente relevante 

por se tratar de registros que se pode ter como base na hora de tomadas de decisões e 

planejamento futuro.  

A busca por novas ferramentas relacionadas a gestão estão em todos os setores, com o 

aumento significativo da produção da cultura da soja e alta demanda de produto tanto no 

mercado interno como no externo, se viu a necessidade de tornar a propriedade rural em uma 

empresa rural, e tendo como base dados reais da sua própria produção podendo assim tomar 

decisões mais assertivas diante de um mercado competitivo e em constante mudança. 

Diante do exposto, tendo em mente a importância da gestão de custos para o sucesso da 

propriedade rural, e buscar auxiliar o gestor no processo de produção.   

Qual o impacto que os custos da produção de soja interferem no resultado 

econômico-financeiro da lavoura? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos conforme a seguir. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar os custos de uma propriedade rural com ênfase na produção da cultura da 

soja e mensurar o impacto no resultado econômico-financeiro da lavoura. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar os custos relacionados à produção da soja. 

2. Identificar a rentabilidade através do levantamento dos custos. 

3. Analisar o resultado econômico financeiro da atividade. 

4.   Propor alternativas para o gestor na melhoria em relação às produções futuras da cultura. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A agricultura vem realizando um papel considerável quando se trata da economia do 

Brasil, alavancando o crescimento do PIB e contribuindo na geração de empregos, é visível a 

importância do setor para o país, pois quando o agronegócio vai mal acaba também afetando o 

restante da cadeia na economia. Com o desenvolvimento tecnológico aliado às novas técnicas 

de produção a quantidade de alimentos produzidos vem crescendo a cada ano que passa, 

impulsionando o setor pecuário que depende muito da agricultura para obter um resultado 

financeiro satisfatório. 

O cultivo da soja sofre com os altos custos de produção, causando insegurança à gestão, 

especialmente pelos riscos de um alto investimento que depende diretamente das condições 

climáticas para gerar resultados. Além disso, os ganhos com a produção dependem da 

influência do mercado futuro, que está relacionado com a oferta e demanda, influenciando 

no preço dos produtos.    

A boa gestão da propriedade rural é muito importante, pois as empresas rurais buscam 

cada vez mais ampliar seus rendimentos visando tornar o negócio sustentável e competitivo, 

muitas vezes nesse setor a competição e do produtor com ele mesmo e se destaca aquele que 

souber gerenciar melhor seu negócio, seja na redução de custos, melhoria da qualidade e 

quantidade dos produtos e agregando mais lucratividade ao produtor. 

Conhecer a realidade dos custos das atividades realizadas na cadeia produtiva de grãos 

concede ao produtor maiores possibilidades de maximizar seus lucros, cadeia essa que envolve 

um conjunto de tarefas e processos, e necessitam de uma gestão adequada, para facilitar aos 

produtores rurais no planejamento e tomada de decisão, com o fim de obter um melhor resultado 

econômico, mantendo a produtividade da terra e contribuir para o seu desenvolvimento. 

O interesse em calcular os custos da produção agrícola da soja, vem com o intuito de 

proporcionar ao agricultor o conhecimento do real custo da produção da safra atual, e a partir 

disso fazer uma organização mais específica em relação aos investimentos feitos na cultura, 

dada sua importância no resultado econômico financeiro da propriedade.  

Proporcionar ao produtor um melhor entendimento dos dados que serão analisados e 

qual a real rentabilidade gerada pela cultura, e se necessário propor a implantação de novas 

teorias administrativas na gestão da propriedade rural que possam ajudar o gestor nas futuras 

tomadas de decisões tornando a propriedade mais eficiente e lucrativa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Após a leitura da conceitualização de vários autores, com o objetivo de dar clareza e 

entendimento aos objetivos propostos, desenvolveu-se a fundamentação teórica de forma 

abrangente e clara para melhor entendimento dos leitores. 

2.1 GESTÃO 

Gestão é a área das ciências humanas que se dedica a administração de empresas e outras 

instituições visando com que alcancem os melhores resultados de forma eficaz e eficiente, 

utilizando os recursos disponíveis na organização de modo mais assertivo.  

Administrar é um fenômeno universal em todas as atividades humanas. Como arte e 

ciência, a administração está presente em todas as empresas e organizações independentes do 

seu tamanho.  

Para Fayol (1960), os princípios da administração seriam universais e poderiam ser 

aplicados a qualquer organização sendo ela grande ou pequena. Os processos de gestão estariam 

presentes em todos os setores e cargos da empresa, e respeitando a existência sobre a influência 

sobre terceiros. 

Maximiliano (1997) define administração como sendo o processo de tomar e colocar 

em prática, decisões sobre objetivos e utilização de recursos, salientando que as decisões 

abrangem quatro funções: planejamento, organização, execução e controle. 

Na administração rural existem funções determinantes para que o gestor rural obtenha 

êxito, entre as quais ele precisa entender o funcionamento da propriedade, as etapas dos 

processos produtivos entre outras particularidades, conhecendo suas funções, verificar todos os 

custos e fazer o controle dos mesmos, ter conhecimento sobre vendas e comercialização 

transformando a gestão como um fator decisório para o crescimento.  

Para Chiavenato (1999) a tarefa básica da administração é a de fazer as coisas por meio 

das pessoas, de maneira eficiente e eficaz. O mesmo autor ainda define a administração como 

o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar e descreve as sequências das funções 

administrativas da seguinte forma:  O planejamento são formas ou meios de atingir objetivos 

futuros. A organização é a distribuição das atividades e tarefas de forma organizada e 

estruturada de acordo com o objetivo. A direção tem como função orientar e influenciar o 

comportamento das pessoas para seu melhor desempenho. E o controle e observação e avaliação 
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do desempenho em relação aos objetivos e resultados de acordo com os processos que foram 

planejados. 

Dada a importância que a administração correta tem frente às empresas, e por se tratar 

de o Agronegócio ser um segmento tão importante e decisivo frente aos rumos econômicos dos 

países, tem se buscado investir muito na gestão, seja em pesquisa tecnologia e em novas formas 

de administrar. 

2.2 GESTÃO RURAL 

O processo de gerenciar a propriedade rural é uma das ferramentas importantes, 

indispensáveis para se buscar tornar a propriedade sustentável e lucrativa, buscando alavancar 

seu crescimento independente do seu tamanho. 

Conforme a definição de Houaiss administração “é um conjunto de normas e regras que 

tem como objetivo ordenar os elementos de produção para submeter a produção a um controle 

de qualidade para alcançar um resultado eficaz, bem como um retorno financeiro satisfatório”. 

A administração rural surgiu no início do século XX, junto às universidades de ciências 

agrárias, na Inglaterra e Estados Unidos devido à preocupação de fazer uma análise sobre a 

credibilidade econômica das técnicas agrícolas utilizadas. 

Segundo Fayol (1989), “administrar é prever, organizar, mandar, coordenar e controlar”, 

porque a administração nada mais é do que saber gerenciar. Na administração rural, também 

são importantes o planejamento, a organização, a direção e o 

controle. Planejamento: para o autor, é preciso antecipar o que se deve fazer, com que recursos 

e em que quantidades para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Tal conceito é 

perfeitamente aplicável à empresa rural. 

Na agricultura, a administração do empreendimento rural exige tecnologia e 

conhecimentos para lidar com os riscos e incertezas próprias do setor (clima, política, 

economia, legislação, etc.), a instabilidade da renda em razão da produtividade e 

preços internos e externos, as características de oligopólio e oligopsônio no comércio 

e indústria que se relacionam com a agricultura, as variações de preços e as 

dificuldades de comercialização na safra, o crédito muitas vezes problemáticos, a 

perecibilidade dos produtos agrícolas, além da própria complexidade da produção 

agrícola (local, tempo, espaço, clima, meio ambiente, solo, etc.) (CONAB, 2010). 

Pelo fato de a maior parte das decisões serem medidas em termos financeiros, o 

empresário rural deve desempenhar a função de administrador financeiro de seu 

empreendimento. As finanças fornecem um mapa com números e análises que ajudam no 

planejamento, na solução de problemas e nas tomadas de decisões. Dessa forma, o controle dos 
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resultados deve permitir a identificação dos problemas operacionais e avaliação de desempenho 

de cada unidade estratégica de produção (CREPALDI, 1998). 

Não ter uma visão clara e estratégica do próprio negócio pode se transformar em um 

grande problema, se não levar em conta o sistema completo de produção, uma boa gestão 

agrícola permite que você tenha um controle mais preciso das operações em todas as etapas do 

processo produtivo e trace de modo mais assertivo as estratégias para redução de custos e 

aumento da lucratividade da propriedade.  

Kay (1983) definiu a administração rural como sendo um processo de tomada de 

decisões através do qual recursos limitados são destinados para um número de alternativas de 

produção, para organizar e operar a empresa rural de tal modo a atingir os objetivos desejados 

(Kay, 1983 apud REICHERT,1998).  

Devido às constantes mudanças que existem relacionadas ao agronegócio por se tratar 

de um setor que sofre com as adversidades do clima e não ter em mãos o poder de determinar 

o preço do que produz, torna-se uma questão de sobrevivência a administração organizada 

e   eficaz das informações, transformando dados em lucro e diminuindo o acontecimento de 

possíveis riscos. 

Segundo Crepaldi, (2011) dentro do sistema de informações da Empresa Rural a 

Contabilidade Rural tem como objetivo auxiliar na geração de informações para o planejamento 

e controle das atividades, e sua estrutura quer seja apresentação de informações quer seja no 

registro e avaliação dos dados coletados deve atender essa finalidade. 

Ainda nesse mesmo sentido Crepaldi (2011, p.3) afirma 

  

A administração rural é um conjunto de atividades que proporciona aos 

produtores rurais auxílio na tomada de decisão ao nível de sua unidade de produção, 

a empresa agrícola, com o objetivo de atingir o melhor resultado econômico e 

financeiro mantendo a produtividade da terra.  
  

De acordo com Michaud (1989) gestão agrícola “é a ciência e a arte que busca a 

utilização de forma assertiva dos fatores de produção (internos e externos), do ponto de vista 

técnico, econômico e social, respeitando os valores culturais 

do produtor rural, sua família, e ainda, suas organizações e sua relação com o meio ambiente”. 

Conforme descrito pelos autores a administração rural tem função primordial no que se 

trata do direcionamento do negócio, o administrador deve ter em mente , que quanto maior for 

seu conhecimento sobre as etapas e os fatores que influenciam nos processos de produção 

maiores serão as chances de melhorar seus resultados econômicos, saber o momento de compra 
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os insumos , vender os produtos , identificar os custos e despesas relacionados com a produção, 

saber escolher cultura que irá proporcionar maior rentabilidade e conhecer a estrutura e 

recursos  necessária para o desenvolvimento das atividades  são fatores de diferencial no meio 

do agronegócio. 

Diante do conteúdo exposto percebe se que a gestão adequada do agronegócio tem como 

princípios básicos, auxiliar ao proprietário rural no gerenciamento da propriedade auxiliando 

no planejamento, controle dos processos produtivos e tomada de decisões mais assertivas 

através das informações prestadas, se analisadas de forma correta. 

2.3 GESTÃO DE CUSTOS  

Custo é todo valor gasto no processo de produção de um produto ou serviço prestado e 

que possuem ligação direta com o objeto ou atividade e finalidade da empresa. 

Para Souza e Diehl (2009, p.10) “Custo é a parte do gasto que se agrega ao produto, e a 

parcela do esforço produtivo que é transferida ao produto.” 

Após estabelecer o real custo de produção de um bem ou serviço torna-se mais fácil 

determinar o preço de venda ou comercialização do que foi produzido e buscar o maior retorno 

financeiro possível. 

De acordo com Crepaldi (2005, p. 23) “Sistemas de custos é o conjunto de processos 

administrativos que de forma sistemática e contínua, registra os custos dos fatores de produção 

relacionados ao processo”. 

Santos (2005, p. 3) afirma que “o conhecimento do custo operacional e o seu reflexo em 

todo produto ou serviço são condições preponderantes de sobrevivência em qualquer negócio 

com ou sem fins lucrativos”. 

O gestor rural é o responsável por decidir o que vai produzir, quando e como irá fazer, 

isso torna necessário que busque conhecimentos sobre os fatores que influenciam diretamente 

nos resultados da sua empresa, avaliando e controlando os processos da atividade. 

A boa gestão de custos tem seu grande objetivo na maximização dos lucros, feita através 

da análise e avaliação de dados mensurados em um processo de produção. Para atingir uma 

gestão de custos eficiente e que acompanhe as mudanças rápidas dos mercados é imprescindível 

uma melhoria e redução nos custos. 

Valle e Aloe (1981) destacam a importância da aplicação prática dos estudos sobre o 

impacto dos custos nas empresas rurais, destacando que a contabilidade de custos ou analítica 
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de exploração, registra e controla as operações, para determinação dos custos e resultados de 

produção, comportando se como um eficiente termômetro do grau dos resultados obtidos. 

Para tanto, o agricultor deve manter-se informado e atualizando seus conhecimentos 

sobre as situações do mercado, e conhecer de forma clara as condições dos recursos da sua 

empresa rural, pois o manejo correto dos processos envolvidos na produção engloba uma 

série de atividades e etapas que necessitam de um acompanhamento e devem auxiliar o 

agricultor na tomada de decisão no manejo das tarefas. 

Para Hansen e Mowen (2000, p. 25) a gestão de custos produz informação para usuários 

internos. Especificamente ela identifica, coleta, mensura, classifica e relata informações que 

são úteis aos gestores para saber quanto custa para posterior planejamento controle e tomada de 

decisão. A análise de custos surgiu em razão da necessidade de controles financeiros, 

administrativos e patrimoniais, possibilitando a apuração dos resultados (lucros ou prejuízos) 

em todas as atividades, e com esse controle tornou-se possível saber qual departamento, ou 

etapa da produção, os custos eram maiores e que poderiam ser reduzidos. 

 

2.3.1 TERMINOLOGIAS APLICADAS AOS CUSTOS 

 

Para ter uma compreensão mais detalhada, torna-se necessário conceituar alguns termos 

relacionados aos custos. Cada uma das terminologias representa fases diferentes da empresa e 

devem ser identificadas corretamente para melhor conhecimento de cada processo na produção. 
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Quadro 1: Terminologias aplicadas aos custos  

 Gasto 

 

 

 

 E todo dispêndio financeiro que uma entidade arca no momento da 

utilização de fatores de produção para a realização de um bem ou serviço. 

Para Santos (2009, p.25) gasto e todo sacrifício prestado para aquisição de 

um bem ou serviço com desembolso no ato ou pagamento futuro gerando assim uma 

dívida. Os gastos podem ser definidos como investimentos por um certo período, e 

conforme á medida que forem sendo consumidos receberão a classificação de 

custos ou despesas. 

 Para Martins (2010, p.24) determina gasto da seguinte maneira: "Compra 

de um produto ou serviço que gera sacrifício financeiro para empresa (desembolso) 

sacrifício esse representado por promessa ou entrega de ativos (dinheiro)”. 

 

 

Investimentos 

 

              

               De acordo com Megliorini (2001, p.23) investimento “são todos os bens e 

direitos registrados no ativo das empresas para baixa no ato da venda, amortização, 

consumo, perecimento e desvalorização. 

 Para Martins (2010, p. 25), investimento “gasto ativado em função sua vida 

útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros”. 

 Crepaldi (2012, p. 98) concorda ao considerar que investimento é todo gasto 

com bem ou serviço em função de sua vida útil ou benfeitorias atribuídas a períodos 

futuros com que se pretende obter lucros. 

Custos 

 

 

Para Martins (2010, p.26) o custo é “gasto relativo a bem ou serviço 

utilizado para produção de outros bens ou serviços”. 

De acordo com Crepaldi (2012, p.98) define custo como “gasto relacionado 

a bem ou serviço utilizado na produção rural, são todos os gastos relativos à atividade 

da produção”. 

Diante dessas definições podemos dizer que custo é todo gasto relacionado 

a produção de um produto ou serviço prestado. 

 

Despesas 

 

 

São gastos consumidos direta ou indiretamente, para obtenção das receitas. 

Conforme descrito por Leone (2000, p.54) despesa é o gasto destinado para 

realização de uma atividade que irá gerar renda efetivamente ou poderá gerar uma 

renda teórica. A despesa e sempre alguma coisa já gasta para obtenção de lucro. 

 

 Perdas 

 

 

Crepaldi (2012 p.99) conceitua a perda da seguinte maneira:” Perda. É um 

gasto não intencional decorrente de fatores externos fortuitos ou da atividade 

produtiva normal da Empresa Rural”. 

De acordo com Santos (2009 p .26) perda é um gasto involuntário, anormal 

e extraordinário. Perdas normais são aquelas que integram o valor do custo. Perdas 

anormais são tratadas como despesas não operacionais. Ex: inundações, incêndio, 

granizo e seca etc. 

Fonte:  Pesquisa bibliográfica 2020)  

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

 A classificação dos custos ocorre observando -se o produto final em diretos e indiretos 

e a partir da quantidade produzida  classificados em fixos ou variáveis. 
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De acordo com Padoveze (2003, p.39) não se pode fazer uma gestão de custos de forma 

correta tratando todos os gastos de forma igual, pois dificulta muito a boa administração. 

O processo classificatório objetiva agrupar os custos com natureza e objetivos 

semelhantes em determinadas classes, para facilitar o administrador na análise dos dados e 

auxiliar nas tomadas de decisões. Classificando os custos da seguinte forma: 

2.4.1 Custos diretos 

São os custos que estão diretamente ligados a produção, ou seja que possuem vínculo 

direto com o produto sendo alocados ao mesmo sem necessidade de rateio e variam de acordo 

com a quantidade produzida conforme Crepaldi (2002). 

 De acordo com o mesmo autor na contabilidade rural os custos diretos são aqueles que 

podem ser proporcionais e alocados aos produtos agrícolas variando de acordo com a 

quantidade que será produzida. 

Crepaldi (2012) concorda ao afirmar que custos diretos são aqueles que podem ser 

apropriados aos produtos diretamente sem critério de rateio sem a necessidade de existir uma 

medida de consumo. São diretamente apropriados para a produção agrícola e variam 

proporcionalmente conforme a quantidade da produção. 

Já para Martins (2001, p.23) basta haver uma unidade de medida de consumo 

(quilogramas, materiais consumidos, embalagens utilizadas e mão de obra utilizada) para que 

os custos diretos possam ser diretamente apropriados para a produção. 

 

2.4.2 Custos indiretos 

 

           São os custos que não têm ligação direta com os produtos, para serem incorporados aos 

produtos precisam dividir o custo final e distribuir de forma proporcional a cada produto. 

Segundo Leone (2000) é considerado custo indireto todo custo que precisa de um 

parâmetro para ser identificado e debitado do produto final. 

Para Crepaldi (1998, p. 91) para serem incorporados aos produtos agrícolas eles 

precisam de algum critério de rateio, para isso dependem de cálculos ou estimativas para serem 

apropriados aos produtos agrícolas. 
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2.4.3 Custos fixos 

 

“Alguns gastos são independentes da quantidade produzida ou vendida. Um aumento 

ou redução nessa quantidade deixa inalterados esses gastos, que por este motivo são 

denominados custos fixos” (SANTOS, 2001, p. 165). 

Para Bruni e Famá (2004, p. 32), “São os custos que, em determinado período de tempo 

e em certa capacidade instalada, não variam, qualquer que seja o volume de atividade da 

empresa. Mesmo que não haja produção”. 

 

2.4.4 Custos variáveis 

 

Para Leone (2000) os custos variáveis são os que somente aparecem quando a produção 

ou atividade e realizada. 

           Segundo Bruni (2010, p.30): 

  

 
Quanto maior a produção, maiores serão os custos variáveis. Exemplo óbvios 

de custos variáveis podem ser expressos por meio dos gastos com matérias-primas e 

embalagens. Quanto maior a produção, maior o consumo de ambos. Assim como os 

custos fixos, as variáveis possuem uma característica: são genericamente tratados 

como fixos em sua forma unitária. 

 
Portanto ao contrário dos custos fixos, as variáveis existem somente quando existir a 

produção e sua variação acontece de acordo com o volume de produção. 

2.5 PRINCIPAIS MÉTODOS DE CUSTEIO 

             Para Crepaldi (2002) o método de custeio é o método utilizado para a apuração dos 

custos. 

Conforme relata o autor é a forma pela qual os custos são alocados aos seus portadores 

finais. Métodos de custeamento são maneiras de apurar custos de acordo com suas 

características próprias. Cada um deles fornece informações gerenciais exclusivas, e cada um 

deles irá produzir informações que vão atender necessidades distintas. 

Para que os gestores alcancem resultados satisfatórios torna-se necessária a adoção de 

um sistema de gestão que possibilite gerar informações claras referente ao negócio, permitindo 

que planejem caminhos que levam suas empresas a retorno financeiro positivo.   
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2.5.1 CUSTEIO ABC  

É o método de custeio que registra somente os custos que estão diretamente ligados aos 

produtos, também conhecidos como custos diretos. 

Para Martins (2003) primeiro deve-se distribuir os custos indiretos aos departamentos 

das atividades e em seguida atribuir os custos das atividades aos produtos, primeiro passo é a 

identificação dos custos que cada departamento causou, em seguida esses custos são alocados 

aos produtos. 

Para Crepaldi (2012) conclui-se que através das informações do custeio ABC pode se 

ter condições de acompanhar os custos da atividade durante a safra sem interferência de fatores 

que alterem o cronograma de produção. 

2.5.2 CUSTEIO POR ABSORÇÃO 

 

Método derivado da aplicação dos princípios de contabilidade geralmente aceitos, que 

consistem na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, somente os de 

produção, onde todos os gastos utilizados neste processo de fabricação são distribuídos para 

todos os produtos (Martins, 1998, p. 41 e 42). 

De forma objetiva este método consiste na alocação de todos os custos de produção aos 

bens ou serviços produzidos, sendo os custos diretos por meio da apropriação direta, enquanto 

os indiretos por meio de critérios de rateios.  

 

2.5.3 CUSTEIO VARIÁVEL E DIRETO 

 

Segundo Crepaldi (2000) é o método de custeio que não acompanha os princípios 

fundamentais da contabilidade, o regime de competência e de confrontação pois de acordo com 

o autor não são aceitos para fins da legislação, mas em suma, são de grande importância para 

fins administrativos e gerenciais para ajudar na tomada de decisões das empresas. 

De acordo com Martins (2003) nesse método, os custos fixos são tratados da mesma 

forma que as despesas, mesmo que os produtos sejam ou não vendidos, no entanto, os custos 

fixos estão ligados diretamente no resultado. 
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2.6 AGRONEGÓCIO 

 

  Sendo o Brasil, um país predominantemente produtor e exportador de commodities, o 

Agronegócio brasileiro se projetou internacionalmente como um vendedor desse tipo de 

produto. Junto a isso, a inserção do Agronegócio brasileiro no mercado mundial se deu a partir 

dos anos 1970, visto o fato dos Estados Unidos terem perdido espaço comercial nos principais 

mercados importadores da época. (PAULA, BASTOS, 2009).  

Para santos e Arruda (2017) agronegócio e um conjunto de atos que resultam em 

produtos agropecuários, iniciando a produção com insumos, passando por vários estágios de 

transformação de matérias primas em produtos, até serem comercializados.  

Conforme Callado (2008), o Brasil possui posição de liderança na produção, 

fornecimento e abastecimento de alimentos e fibras para o mundo. Para chegar a essa posição, 

destacam-se vários investimentos em tecnologia e pesquisa, ampliação da área favorável à 

agricultura e pecuária, aumento do controle de qualidade e sanidade dos produtos, clima 

favorável e visão empreendedora. 

O Brasil tem vocação natural para o agronegócio devido às suas características e 

diversidades encontradas principalmente em variáveis como clima, solo, água, relevo e 

luminosidade favoráveis. Mesmo com os severos gargalos da graves problemas relacionados à 

infraestrutura do país e estagnação de outros setores, como indústria e serviços nos últimos 

anos, o agronegócio continua em grande expansão. 

De acordo com CREPALDI (2011), o agronegócio e o motor da economia nacional 

registrando grandes avanços tanto qualitativos como quantitativos, e um setor que tem grande 

capacidade na geração de emprego e renda e com o passar dos anos vem superando o 

desempenho do setor industrial. Em âmbito global o agronegócio tem grande importância no 

processo do desenvolvimento da economia mundial e por ser um setor dinâmico na economia, 

tem grande capacidade de impulsionar os demais setores da economia. 

Conforme descreve CREPALDI e de suma importância que o empresário rural esteja 

atento aos acontecimentos do mercado agrícola, as inovações tecnológicas que vem surgindo e 

buscar o aprimoramento das técnicas de produção e financeiras. A contabilidade vem com 

intuito de assegurar ao empresário rural capacidade de evoluir e garantir competitividade no 

setor do agronegócio auxiliando na tomada de decisões, possibilitando aumento dos resultados 

econômicos. Para um gestor rural, o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência 

para o diagnóstico da empresa, determinam grande parte do seu sucesso na agropecuária. As 
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operações de gestão agrária são consideradas sob um tríplice aspecto: o técnico, o econômico e 

o financeiro. 

 Para Crepaldi (2005), o gestor deve estar sempre atento às tarefas de planejar, organizar, 

dirigir seus subalternos diretos e exercer o controle administrativo, além de apresentar planos e 

orçamentos que permitam acompanhar o andamento das atividades. 

No Auge do desenvolvimento do agronegócio brasileiro as empresas rurais substituem suas 

práticas administrativas obsoletas por novos conceitos administrativos de planejamento, controle e 

estratégias organizadas em torno da busca de objetivos eficazes e lucrativos. A empresa rural vem 

se tornando a escolha da administração moderna, com conceitos adaptados a nova realidade e as 

incertezas devido suas condições climáticas desfavoráveis na produção agrícola atualmente. A 

necessidade de uma atualização dos meios de gerenciamento nas empresas rurais é hoje uma 

condição fundamental para alcançar resultados de produtividade que garantam o sucesso do 

empreendimento. 

 

2.6.1 CULTURA DA SOJA 

 

Segundo Hirakuri e Lazzarotto (2014) a soja é uma das culturas com maior importância 

na cadeia do agronegócio brasileiro e mundial. Esse fato pode ser atribuído ao desenvolvimento 

e à estruturação do mercado internacional, à consolidação da soja como fonte de proteína 

vegetal e à geração de novas tecnologias que viabilizaram a expansão da exploração em diversas 

regiões. 

No Brasil, a soja e considerada um dos principais produtos da agricultura, fortalecendo 

a posição do país como um dos principais produtores de grãos no comércio agrícola mundial. 

Segundo a embrapa para que produção de soja ocorra de forma normal depende de 

alguns fatores tais como: 

. a cultura tem a necessidade que varia de 450 a 800 mm de chuva durante o ciclo para 

que atinja o máximo rendimento, dependendo ainda das condições climáticas. 

. a melhor temperatura para desenvolvimento saudável da cultura e entre 20 e 30 graus. 

Conforme o Portal do Agronegócio há necessidade de adubação da terra para cultura se 

desenvolver e alcançar a produtividade desejada para isso e necessário que se faça analise de 

solo. 

Ainda de acordo com o Portal do Agronegócio existe a necessidade de tratos cultivares 

como manter a cultura em um solo limpo durante todo ciclo, com aplicação de herbicidas e 

cultivos mecânicos. 
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De acordo com Nunes (2013) o plantio da soja deve ser bem planejado e ainda faz 

algumas ressalvas: 

. a densidade de plantas por hectare de variar de 300.000 a 320.000. 

. espaçamento entre fileiras deve ser de 20 a 50 cm. 

. desejável que o solo apresente uma boa estrutura, drenagem adequada, boa capacidade 

de retenção de água e nutrientes para disposição das plantas. 

. temperatura ideal entre 20 a 30 graus. 

. solo apresente profundidade superior a 50 cm para que a raiz planta possa penetrar 

livremente em busca da água e nutrientes necessários para seu desenvolvimento. 

No Brasil, as mais de 30 milhões de toneladas de soja que vai para indústria esmagadora, 

que transforma em derivados, como farelo e óleo. O farelo de soja ocupa o segundo lugar nos 

produtos mais utilizados na elaboração de rações. 

A evolução na área ocupada com a cultura da soja ocorreu a partir década de 1970, 

quando houve a abertura e consolidação de novas áreas para agricultura na região Sul do país. 

Na década de 80, a expansão já havia atingido a região Centro Oeste, a qual passou a 

ser responsável de menos de 2% para 20% da produção nacional de soja (EMBRAPA, 2004). 

A cultura da soja é a mais cultivada pelos produtores rurais Brasileiro, é uma cultura de 

fácil manejo e alta produtividade, se o produtor contabilizar bem os seus custos e conseguir 

vender seu grão na melhor oportunidade, o mesmo conseguira um bom retorno, satisfazendo o 

e deixando-o cada vez mais otimista. 

Segundo Nunes (2013) o produtor deve também planejar todos os processos da colheita, 

de forma a integrar a colheita ao processo de produção, para que assim o grão apresente um 

bom padrão de qualidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia explica qual o método utilizado para a realização do estudo. Possui ação 

na caracterização e fundamentação da análise, desde a classificação da pesquisa, quanto a sua 

natureza, dos seus objetivos, tratamento de dados do problema e dos procedimentos técnicos. 

De acordo com Diehl e Tatim (2004) metodologia é um sistema racional que tem como 

objetivo identificar as respostas para o problema proposto a partir do desenvolvimento do 

trabalho. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

3.1.1 Quanto à natureza 

 

Esse estudo se classifica quanto à natureza como Teórica, empírica por se tratar de um 

interesse próprio. Conforme descrito por Demo (2000, p.20) a pesquisa Teórica buscar 

aprimorar fundamentos teóricos, através da reconstrução de teorias, conceitos, ideias polêmicas 

já existentes   

De acordo com Demo (2000) pesquisa empírica produz e analisa dados de forma prática. 

Também se classifica como empírica pois se baseia em dados existentes junto à propriedade a 

ser estudada sobre gestão de custos, analisando os dados da propriedade. 

 

3.1.2 Quanto tratamento de dados 

 

Em relação aos dados este estudo classifica se como quantitativa e qualitativa. 

A pesquisa quantitativa visa coletar dados numéricos, porcentagens e cálculos para 

alcançar os resultados verificando de maneira estatística a hipótese do estudo. 

De acordo com Diehl e Tatim (2004, p.54) a pesquisa quantitativa caracteriza-se pela 

quantificação no tratamento das informações com uso de técnicas estatísticas para evitar 

distorções de análise e interpretação dos dados. 

Já a pesquisa qualitativa busca descrever um determinado problema e sua complexidade 

e interação com possíveis variáveis, compreender e classificar seus processos, se necessário 

contribuir para mudanças, após ter maior profundidade e entendimento no comportamento dos 

indivíduos responsáveis pelos processos. 
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Conforme descreve Mascarenhas (2012) a pesquisa qualitativa tem como objetivo 

descrever o objeto de estudo com maior profundidade e onde o pesquisador traça o seu estudo 

da forma que julgar mais adequada. 

Que conforme objetiva esse trabalho coletar e analisar dados decorrentes da produção 

atual e através de tabelas chegar ao resultado de custos e receitas da safra. 

3.1.3 Quanto aos fins objetivos 

Quanto aos objetivos, este estudo classifica se como, exploratório pois tem o intuito de 

analisar os custos relacionados a um processo de produção. 

De acordo com Gil (2007) a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar mais 

proximidade com o problema, com intuito de dar mais clareza e propor soluções. 

3.1.4 Quanto aos procedimentos 

Já quanto aos procedimentos, a pesquisa trata se de um estudo de caso. 

Que, de acordo com Gil (2008) o estudo de caso consiste em estudo profundo e de amplo 

conhecimento, basicamente realizado através da observação direta das atividades a ser estudada 

e entrevistas com informantes para captar explicações e interpretações que ocorrem naquela 

realidade. 

Estudo de caso, pois os dados que serão obtidos através do gestor da propriedade, 

referentes aos gastos e despesas utilizados no processo produtivo da cultura, dados que 

apresentarão a realidade da propriedade. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

Para a execução da pesquisa será analisada a propriedade da família Rodigheri, que está 

localizada no interior do município de Água Santa. Serão observados e apurados os custos que 

o agricultor tem em relação a produção de soja na propriedade e posteriormente serão 

identificados e apurados custos fixos e variáveis. Após realizado os cálculos dos custos e 

despesas decorrentes do processo produtivo da safra calcular a receita obtida com a produção. 

Por fim apresentar ao proprietário gestor sugestões e ferramentas de melhoria no processo de 

produção caso seja necessário. 

A propriedade em estudo conta com uma área de 19.2 hectares ou 192.000 metros 

quadrados onde foram cultivados com produção de soja neste ano. A tomada de decisão fica 
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sob responsabilidade do proprietário com auxílio do filho em relação de onde comprar e o que 

comprar e decidindo quais variedades serão utilizadas em cada safra e o melhor manuseio dos 

processos utilizados buscando atingir melhor resultado.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados classificados como quantitativos dar-se á através de documentos e 

notas fiscais com informações relacionadas a todos os gastos e custos incorridos na produção 

da soja, bem como as notas fiscais do bloco de produtor. 

Durante o período para coleta de dados dos custos do plantio foram coletados e 

registrados pelo próprio pesquisador. Serão feitas entrevistas com o responsável pela 

propriedade estudada com intuito de levantar as informações necessárias no que diz respeito à 

composição dos gastos do plantio até a colheita e formas de gestão utilizadas até o momento.   

De acordo com Gil (2002) o levantamento de dados decorre da interrogação direta com 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Para isso solicita-se às informações do 

problema a ser estudado a um grupo de pessoas relacionadas ao assunto que se pretende 

investigar.   

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para facilitar a compreensão do leitor e fazer a análise e interpretação dos dados que 

foram fornecidos pelo gestor da propriedade as informações classificadas de forma quantitativa, 

após a isso serão inseridas e apresentadas em tabelas e de forma descritiva, sendo assim fica 

mais claro o entendimento dos custos e o resultado obtido com a cultura. 

De acordo com Beuren (2004, p.136), a análise de dados caracteriza-se por “analisar os 

dados significa trabalhar com todo material obtido durante o processo investigação, com os 

relatos de observação, as transcrições das entrevistas, informações contidas nos documentos e 

outros dados possíveis''. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

A propriedade rural estudada para realização dessa pesquisa se caracteriza como de 

pequeno porte, está situada na comunidade de são Caetano no interior do município de Água 

Santa, na região norte do Rio Grande do Sul. A mesma está a aproximadamente 10 km do centro 

do município.  

A propriedade possui um total 19.2 hectares ou 192.000 metros quadrados, onde desse 

total 18 hectares na safra 2020/2021 foram cultivados com a cultura da soja, principal cultura 

trabalhada nos últimos anos. No período entressafra e utilizado palhada para cobertura onde 

posterior e implantado a cultura de soja ou milho.  

Os gestores buscam investir bastante em fertilidade e correção de solo, com objetivo de 

alcançar boas produtividades, mas que devido as diversidades climáticas nem sempre e possível 

conseguir atingir médias satisfatórias, sendo que nessa safra devido a longos dias de estiagem 

a soja produziu uma média de 66,6 sacos por hectare e um total de 1203 sacas. 

 

4.1 PRODUÇÃO DE SOJA 

 

Para a produção da soja na propriedade rural, destinou-se uma área de 18/há nesse ano, 

a mão de obra utilizada é familiar, realizado por dois colaboradores da família. 

O processo de produção da soja inicia-se com a preparação do solo no início de outubro, 

posteriormente a dessecação é realizada com herbicidas para o controle de plantas daninhas 

invasoras e resistentes, divididas em duas aplicações, a primeira com herbicidas sistêmico e 

seletivo que afetam na circulação interna da planta e a segunda com um herbicida de contato. 

A primeira aplicação desses herbicidas deve ser realizada 20 a 30 dias antes do plantio 

e uma segunda aplicação efetuada de 5 a 7 dias antes do plantio. O plantio geralmente é 

realizado nos primeiros dias de novembro até início de dezembro desde que haja condições 

climáticas favoráveis para realização do mesmo. 

O plantio direto é realizado com uma distribuição de adubo conforme recomendação 

técnica e de acordo com as necessidades que o solo apresenta, as sementes são distribuídas no 

solo com um espaçamento de 40 cm entre linhas, em uma profundidade média de 3 a 4 cm,  

com uma média de 7 a 9 grãos por metro  podendo mudar de acordo com a variedade da semente 

escolhida, resultando numa média de 40  a 45 kg de semente por hectare. 

Quando a planta atingir o estágio vegetativo V2, que ocorre geralmente 35 a 40 dias 

pós-plantio é realizado a aplicação de mais uma dose de herbicida sistêmico para o controle de 
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ervas daninhas invasoras que nasceram após o plantio da soja, devido a movimentação do solo 

no momento do plantio.  

Depois disso realizam-se as aplicações de fungicidas e inseticidas, que se inicia no 

estágio vegetativo V4, com uma sequência de aplicações com um intervalo geralmente de 15 

dias dependendo da infestação encontrada de fungos e insetos, podendo ser realizadas entre 3 a 

4 aplicações em todo processo. Por último é realizado a colheita dos grãos entre os meses de 

março e abril, que são levados até a cooperativa para a limpeza e secagem total dos grãos, onde 

no momento decidido pelo proprietário serão vendidos. 

      

Figura 01: Fluxograma do plantio até a colheita da soja 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

4.2 RECURSOS DA PROPRIEDADE 

 
Para realização das atividades de produção a família possui um trator Massey Ferguson 

290, uma plantadeira Semeato SHM 1113, um pulverizador jacto 600 litros e um caminhão VW 

7.110s. 

A propriedade rural apresenta custos com a depreciação. Para estabelecer o valor mensal 

a ser depreciado das maquinas, levou-se em consideração uma vida útil estimada do maquinário 

utilizado. Para chegar-se ao valor mensal, diminui-se o valor do bem pelo residual de 10%, 
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chegando ao valor a ser depreciado, onde posteriormente dividiu-se a vida útil em meses para 

chegar ao resultado final. A seguir está a tabela com a demonstração da depreciação. 

 

 

Tabela 01: Custos com depreciação 

Bem  Ano 

Aquisição 

Valor Vida 

Útil 

    Valor             

Residual 

       Valor 

  Depreciável 

 Depreciação 

 Mensal 

Trator 

massey 290 

2017 50.000 10 5.000 45.000 375.00 

Plantadeira 

shm 1113 

2018 53.000 10 5.300 47.700 397.00 

Pulverizador 

jacto 600 lt 

2018 15.000 10 1.500 13.500 112.50 

Volksvagem 

7.110s 

2020 37.000 10 3.700 33.300 277.50 

Total  155.000 10 15.500 139.500 1.162,00 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021) 

 

 

            Observando a tabela 01 relacionado a depreciação das maquinas, podemos identificar 

que o cálculo resultou em um valor depreciável por mês de R$ 1.162,00, do total do valor do 

maquinário que a propriedade possui R$ 6.972,00 foram descontado da produção da soja, os 

quais estão diretamente relacionados com produção de soja. 

 

 4.3 CUSTOS DA PRODUÇÃO DA SOJA 

 

 

Nesse item foram analisados os custos diretos e indiretos que fazem parte do processo 

produtivo da cultura da soja. 

            Os diretos de produção são fatores que possuem uma grande parcela de influência nas 

atividades de produção agrícola. Já os custos indiretos das atividades econômicas de produção 

da soja necessitam passar por um critério de rateio para melhor identificação e alocação dos 

mesmos. 

 

4.3.1 Custos Diretos da Produção da Soja 

 

           Os custos diretos da produção de soja são aqueles que estão diretamente ligados à 

produção. Entre eles destacam-se os gastos com adubo, sendo o principal custo de uma lavoura, 

principalmente pelos seus altos preços de mercado, mas que se torna fundamental para um bom 

rendimento final. 
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A produção de soja também tem atualmente como um dos principais custos a aplicação 

de fungicidas, principalmente para o controle da ferrugem asiática, que a cada ano que passa 

necessita de novos produtos para seu controle. Assim elevam-se os custos, pois a entrada de 

novos produtos com pouco tempo de mercado, tem como comportamento manter os preços 

altos, além também de não atingir o efeito desejado sobre a doença. 

Atualmente dependendo da variedade de soja, que possui um ciclo mais longo são 

necessárias em torno de até 4 aplicações de fungicidas, causando um aumento nas despesas e 

corre-se riscos de perda da produção. 

Esta safra de 2020/2021 em estudo teve uma perda média como outros produtores da 

região de 5 a 10 sacas por hectare, em consequência do déficit hídrico por vários dias, um 

número muito alto comparado às despesas elevadas. Outros números interessantes são os da 

dessecação para o plantio, devido à resistência criada pelas ervas daninhas, principalmente pela 

popular búva, que precisa um certo critério de observação no momento da aplicação dos 

herbicidas sistêmicos, para que possam atingir o efeito esperado sobre essas plantas. 

A seguir a tabela 02 apresenta os custos diretos apurados para produção de soja. 

 

Tabela 02: Custos diretos da produção de soja 

Custos diretos produção soja Há  Custos/Há TOTAL 

        Fertilizantes  18 711,00 12.798,00 

        Sementes 18 200,00 3.600,00 

        Herbicidas 18 81,65 1.470,00 

        Fungicidas 18 613,00 11.034,00 

        Inseticidas 18 66,50 1.193,00 

        Óleo mineral 18 18,00 324,00 

        Combustível 18 67,00 1.200,00 

        Mao de obra 18 1.400,00 25.200,00 

Colheita e transporte terceirizado 18 870,83 15.675,00 

            Total  4.027,5 72.494,00 
Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 
 

 Na análise da tabela identifica-se, em relação aos custos diretos o total de R$ 72.494,00 

ou R$ 4.027,5 por/ha. Verificou-se também que a mão de obra por ser familiar descontou se o 

valor de R$ 1.050,00 mensais para cada um dos dois responsáveis pelo processo de produção é 

o único custo fixo direto com um valor de R$ 25.200,00 ou R$ 1.400,00 por/ha. 

Os custos diretos variáveis utilizados na produção como (adubo) são de R$ 12.798,00 

ou R$ 711,00 por/ha, número bastante semelhante aos gastos com fungicidas, que são de R$ 

11.034,00 ou R$ 613,00 por/ha. Onde pode-se observar que esses dois custos variáveis juntos 
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alcançam em torno de 40% dos custos com insumos. Pode-se observar também os custos com 

herbicidas, que atingem o número de R$ 1470,00 ou R$ 81,65/há. 

Os inseticidas também aparecem com um total de R$ 1.193,00 ou R$ 66,50por/há. 

As sementes somam um total de R$ 3.600,00 ou R$ 200,00 por /ha, já incluído o valor 

do tratamento utilizado. Geralmente os produtores reservam uma parte da safra anterior, na 

tentativa de reduzir os custos com sementes para o próximo plantio. 

O óleo mineral é um adjuvante que acompanha todas as aplicações de agrotóxicos, 

agindo como uma forma de cola grudando nas folhas e insetos proporcionando resultado mais 

eficaz nas aplicações. Representa um baixo valor comparado aos demais, com um valor de R$ 

324,00 ou R$ 18,00por/ha.  

Por último o óleo diesel que com R$ 1.200,00 ou R$ 67,00/ha, representando um valor 

razoável em relação aos demais, representado por diferentes tipos de maquinário e com gastos 

diferentes para cada etapa do processo de produção. 

Para a colheita de grãos o produtor optou em terceirizar o serviço, onde o contratado 

cobrou 8% do total da colheita incluindo o transporte dos grãos até a cooperativa, onde foram 

depositados. Para cálculo desta etapa da produção foram calculados o preço da soja no termino 

da colheita, onde foi vendido a 165.00, totalizando um valor de R$ 15.675,00 ou R$ 870,83 por 

há. 

 

4.3.2 Custos indiretos de produção 

 

Neste item estimou-se os custos indiretos das atividades econômicas de produção da soja 

e, passando por um critério de rateio para melhor identificação e alocação dos mesmos. 

Os custos indiretos da soja são a depreciação, os custos de manutenção, revisão das 

máquinas agrícolas e também os royalties pagos para plantio da soja intacta. Utilizadas para a 

execução das atividades no processo de produção. Nas tabelas a seguir são apresentados os 

custos indiretos de produção. 

 

Tabela 03: Custos indiretos da produção da soja 
Custos indiretos produção Ha Custos/há Total 

Depreciação 18 387,30 6.972,00 

Revisão maquinas  18 111,11 2.000,00 

Royalties soja intacta 6 140,00 840,00 

Total  545,11 9.812,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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 Conforme demonstra a tabela 03 para a depreciação foi identificado que os itens 

relacionados diretamente com a produção da soja, são eles: trator massey fergunson 290, 

pulverizador jacto 600lt, plantadeira semeato SHM 11/13 e um caminhão volkswagen 7.110s. 

   O total dos custos indiretos de produção somam o valor de R$ 9.812,00. Onde a 

depreciação apresenta o maior valor entre deles com R$ 6.972,00 valor depreciado do período 

destinado das maquinas para o processo produtivo da soja (seis meses) seguido da revisão das 

máquinas que apresenta um valor de R$ 2.000,00 as quais foram realizadas antes do início da 

safra. Foram pagos royalties para seis hectares de plantio devido a variedade intacta, com um 

valor total de R$ 840,00 ou R$ 140,00 por há. 

Para fazer apurações dos custos nessa etapa foi utilizado método de custeio variável e 

direto.  É o método de custeio considerado o mais apropriado para o controle e tomada de 

decisões, pois nele o lucro se move com a mesma proporção do volume de produção e vendas, 

permitindo detalhar melhor as informações. Tais ferramentas consideradas de fundamental 

importância para que se produzam decisões mais acertadas, fato que se considera ao aplicar o 

método de custeio variável em uma propriedade rural nas culturas de soja para fins de gestão 

de custos e tomada de decisão. 

 

 4.4 COLHEITA E TRANSPORTE 

   

O processo de colheita aconteceu em três etapas, devido as variedades utilizadas no 

plantio, por se tratar de ciclos diferentes de formação, quando a cultura atingiu grau de umidade 

desejado pelo produtor, buscando evitar perdas por excesso de umidade que podem ser 

descontadas na hora da entrega no silo. 

Para a colheita de grãos o produtor optou em terceirizar o serviço, onde o contratado 

cobrou 8% do total da colheita incluindo o transporte dos grãos até a cooperativa, onde foram 

depositados, totalizando 95 sacas. Para a apuração desta etapa da produção foram calculados o 

preço da soja no momento do termino da colheita, onde o contratado optou em vender o total 

que estava no valor do dia R$ 165,00 na data do pagamento. Conforme demonstra a tabela 

abaixo: 

Tabela 04: Custos com colheita e transporte  

Custos com colheita 

transporte  

Há  Total sacas Preço de venda Custos /há  Total 

Colheita e transporte  18         95       165,00     870,83 15.675,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 



37 

 

4.5 APURAÇÃO DOS CUSTOS TOTAIS DA PRODUÇÃO DA SOJA 

 
Os custos totais da soja compreendem a soma de todos os fatores diretos e indiretos 

que influenciam diretamente no resultado final da atividade que possui determinado período 

de tempo, durante o ciclo completo da cultura. 

Na tabela abaixo estão os valores dos custos totais de produção da soja, realizada na 

propriedade rural, cultivados em 18/há. 

 
Tabela 05: Custos totais da produção da soja 

Custos totais da soja Há Custo/há Total 

Custos diretos 18 4.027,5 72.494,00 

Custos indiretos 18 545,11 9.812,00 

Custos totais 18 4.572,2 82.306,00 

Sacas 1203 33,13 593,58 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Conforme demonstra a tabela acima os custos totais da soja nos 18/ha, corresponderam 

a R$ 82.306,00 ou R$ 4.572,2 /ha. Os custos diretos representam a maior parte dos custos com 

um total R$ 72.494,00 /ha, enquanto os custos indiretos apresentam um valor de R$ 4.572,2. 

  Os custos totais da soja, representam em sacas um número de 593,58 sacas, ou 33,13 

sacas por hectare.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADO DA SAFRA DE SOJA 2020/2021 

 
O resultado econômico financeiro da produção da soja, é influenciada obviamente pela 

produção total da propriedade e a média colhida por hectare, e consequentemente pelo preço de 

venda dos grãos, que sempre deve-se ficar atento ao mercado para garantir o melhor preço que 

na safra atual encontra-se com valores bem atrativos se comparados com anos anteriores. 

Com uma produção total de 1203 sacas colhidas na safra de 2020/2021, alcançando uma 

média de 66,6 sacas/há, sendo que até o momento foram vendidas 933, as quais foram utilizadas 

para calcular o resultado econômico da propriedade, e o produtor ainda possui em estoque 270 

sacas disponíveis no silo para venda no momento que achar mais oportuno. 

 
 Tabela 06: Resultado econômico da produção da soja 

        DRE R$ % 

 RECEITA BRUTA DAS VENDAS 129.370,00 100% 

(-) Deduções da Receita (funrural) 2.975,51 2,3% 

(=) RECEITA LÍQUIDA 126.394,49 97,7% 

(-) CUSTO TOTAL 56.223,53 43,46% 

(=) RESULTADO BRUTO 70.170,96 56,54% 

(-) DESPESAS 0 0% 

(=) RESULTADO ANTES DO IR 70.170,96 56,54% 

(-) IR 0,00  0% 

(=) RESULTADO LÍQUIDO 70.170,96 56,54% 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A partir da elaboração da demonstração dos resultados podemos perceber que a receita 

com a venda dos produtos que foram vendidos até o momento totalizaram um valor bruto de 

R$ 129.370,00 pois até o momento foram vendidos 933 sacas de soja com um preço médio de 

R$ 138,66 por saca. Desse montante sobre a receita bruta foi descontado 2,3% do FUNRURAL 

que acarretou um custo de R$ 2.975,51 para o produtor. 

A safra de 2020/2021 apresentou um resultado final liquido de R$ 70.170,96 ou R$ 

3.898,38 por hectare, representando um lucro de 28,11 sacas por hectare, se comparado a média 

de 66,66 sacas colhidos por hectare, a propriedade obteve um lucro de 56,54% da sua produção. 

Sendo que o produtor possui disponível no silo para venda 270 sacas que não foram vendidas 

até o momento, receita e custos dessa quantidade na apropriados na DRE. 

A propriedade rural estudada apresentou números satisfatórios com relação a produção 

de soja, apesar dos altos custos de produção, e a fatores climáticos não muito favoráveis que 
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ocorreram na safra atual. Devido principalmente ao excelente valor da saca de soja no ano de 

2021, além é claro da influência da pandemia do COVID 19 que ocasionou na subida do dólar 

favorecendo que os preços da soja subir de valor na hora da comercialização dos grãos. 

 

Tabela 07:  Margem de contribuição com venda total da produção da soja  

  R$ Valor/saca Sacas/ha Total/sacas     % 

Receita Total 173.920,00 144,57 66,6 1203 100 % 

(-) custo variável direto 72.494,00 60,26 27,85 501,4 41,68% 

= Margem de contribuição 101.426,00 84,31 38,97 701,57 58,31% 
Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

            A margem de contribuição é obtida através da receita total da soja, para isso foi estimada 

venda do restante da quantidade, totalizando R$ 173.920,00 subtraída dos custos diretos da 

produção o valor de R$ 72.494,00. O que resultou em uma margem de contribuição de R$ 

101.426,00 representando um percentual de 58,31% sobre a receita total da safra. 

            Após calcularmos a margem de contribuição podemos calcular o ponto de equilíbrio, 

para essa etapa divide se os custos fixos pela porcentagem da margem de contribuição. 

            Ponto de equilíbrio = Custos fixos                      

                                           % Margem contribuição                                                  

   

            Ponto equilíbrio = 9.812,00  

                                      % 0,5831 =  R$ 16.827/144,5           116,4 sacas 

   

A partir do cálculo obtêm-se o valor de R$ 16.827,00 como ponto de equilíbrio. 

Dividindo o valor do ponto de equilíbrio pelo preço médio da saca R$ 144,5 chegamos 

á quantidade de 116,4 sacas de soja. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento tecnológico no setor do agronegócio brasileiro, exigem do 

agricultor uma atualização tanto nos processos de produção como na utilização de ferramentas 

de gestão administrativas que auxiliem o empresário rural, no planejamento e tomada de 

decisão. Os custos nas atividades agrícolas estão cada vez mais elevados, devido às doenças, 

pragas novas que surgem a cada ano, aliado a isso ainda depende de fatores climáticos estes 

que fogem do controle do gestor colocando o produtor rural num ambiente de riscos e incertezas 

de que os resultados sejam satisfatórios.  

            O aperfeiçoamento no setor rural torna se de fundamental importância para o gestor 

rural nesse aspecto, a gestão de custos permite que o agricultor faça uma análise detalhada de 

todos os custos envolvidos na produção de soja, avaliando as informações geradas de forma 

correta e de fácil interpretação, sabendo alocar os custos em cada etapa de produção permite-o 

que faça um controle eficiente dos custos, evitando perdas desnecessárias garantindo assim a 

rentabilidade de seu negócio. 

            Com a realização do trabalho de conclusão de curso de administração, onde foi decidido 

fazer uma análise dos custos na produção de soja. Verificou-se que foram alcançados os 

objetivos propostos, onde permitiu verificar todos os custos relacionados no processo de 

produção e o resultado financeiro satisfatório nas atividades da propriedade rural. Contribuindo 

para um melhor gerenciamento e análise dos custos, permitindo reavaliar planejamentos 

estratégicos a serem praticados na propriedade 

A partir dos resultados encontrados, após obter em mãos os custos detalhados da 

produção com relação ao cultivo de soja, ainda podem ser implantados melhorias nos processos 

produtivos para alcançar resultado ainda melhores, tais como: 

-  Fazer análise e correção do solo com períodos mais curtos de tempos, melhorando sua 

qualidade e quantidade de produção  

- Maior investimento em nutrientes necessários a cultura da soja, para aumento de 

produção; 

- Investimento em equipamentos tecnológicos como, GPS nas maquinas e sensores para 

evitar perdas e gastos no momento da aplicação dos produtos. 

-  Fazer uma análise de viabilidade para a aquisição de uma colheitadeira para próximas 

safras.  

O presente estudo contribui para a formação acadêmica, aprimorando os conhecimentos 

construídos em sala de aula, além de proporcionar um melhor entendimento sobre o tema 



41 

 

abordado, relacionado à área de custos agrícolas. Uma experiência combinada com o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e reorganização a ser aplicada na propriedade, após 

as informações confiáveis levantadas para a gestão da propriedade.
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