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RESUMO 

A agricultura vem passando por transformações tecnológicas e biológicas que 

potencializam cada vez mais o meio rural. Dessa forma, não se pode deixar de lado a 

gestão das propriedades rurais, muitas vezes esquecidas pelos gestores. Na gestão, os 

custos são de grande importância, auxiliando na tomada de decisão e controles 

econômico-financeiros. Este trabalho tem como objetivo identificar os custos da 

produção de soja e trigo da safra 2017/2018, de uma propriedade no interior de Tapejara 

– RS, através do método de custeio direto. A pesquisa se deu por meio de um estudo de 

caso em que foram realizadas entrevistas com o proprietário e análise documental. 

Neste estudo pode-se destacar a importância do controle dos custos e da utilização das 

ferramentas gerenciais para a apuração do resultado econômico da propriedade rural. 

Identificou-se um custo por saca de soja de RS 21,45 e por hectare de R$ 1.606,00. O 

trigo apropriou o custo por sacas de R$ 29,25 e de R$ 1.842,56 por hectare. Deste 

modo, obteve-se uma margem direta de 72,02% para a soja e 41,83% para o trigo, 

evidenciando um potencial de lucratividade em sua propriedade. Nas análises do custo, 

volume e lucro foram obtidos os seguintes resultados para a margem de contribuição 

unitária a soja ficou com R$ 43,21 e o trigo R$ 16,73, já para o ponto de equilíbrio 

obteve-se 1.007 sacas para a soja e 991 para o trigo, a margem de segurança obteve 469 

sacas para a soja e 101 na cultura do trigo. 

 

Palavras-chave: Agronegócio. Custos. Tomada de Decisão. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, a atividade agrícola vem tomando força no mercado, pois é 

um ramo de negócios que movimenta diversos outros setores da economia brasileira. O valor 

da saca do produto é definido por vários fatores, como cotação do dólar, dos insumos e 

fertilizantes e os fatores meteorológicos.  

Como nesta atividade o preço final do produto não depende do produtor, cabe a ele 

definir a melhor gestão dos custos e despesas para um resultado satisfatório no final de cada 

ano agrícola. 

Ao tratar as empresas agrícolas, percebe-se, atualmente, que as mesmas não são vistas 

como empresas, pois acabam sem pensar em quanto movimentam a economia brasileira. Os 

avanços são cada vez mais nítidos e, no entanto, esquece-se de uma parte essencial do cenário 

agrícola: o administrativo. Diante disso, mostra-se a necessidade de um setor capaz de 

administrar a propriedade rural, gerando resultados para a tomada de decisão. 

Embora o objetivo dos agricultores rurais seja a obtenção maior da produtividade, os 

custos são de considerável importância, porém muitas vezes deixados de lado, sofrendo 

mudanças significativas a todo o momento. Buscar uma melhor gestão dos custos na hora do 

plantio até a colheita faz com que o produto torne-se mais rentável para os proprietários 

rurais.  

Hoje um produtor rural deixa de ser um agricultor e torna-se um empresário rural, 

tendo em vista sempre o melhor aproveitamento da sua propriedade, tornando-se sustentável 

para suas necessidades e sempre almejando uma melhor gestão financeira. O produtor rural 

deve estar sempre atento às mudanças climáticas, novas doenças, faltas e excesso de chuva, 

mantendo uma maior estabilidade em seu negócio. 

Os dados para o estudo foram obtidos por meio de entrevistas com o proprietário e 

análises documentais, os quais serão organizados em tabelas, planilhas e gráficos para melhor 

visualização, a fim de entregar ao proprietário, para que este use tais informações na 

propriedade, onde será possível uma melhor gestão para a tomada de decisão. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A contabilidade de custos está cada vez mais presente no meio urbano. Nas 

propriedades rurais isso não é diferente, pois é por meio dela que se busca planejamento, 

controle e informações fundamentais para o seu gerenciamento. É nessas informações que o 

gestor pode analisar os gastos orçados com os efetuados nas culturas, podendo assim verificar 

quais lhe trazem maior desempenho econômico-financeiro.  

As propriedades agrícolas desenvolvem diversas atividades e seus custos são 

calculados em um âmbito geral. Escolher as culturas que mais trazem rendimento é 

fundamental para as pequenas propriedades. A redução de custos é uma forma de maximizar 

os resultados finais, para assim planejar os investimentos futuros. 

Analisar através do método de custeio direto os custos da cultura da soja e trigo da 

safra agrícola 2017/2018 em uma propriedade rural localizada no interior do município de 

Tapejara-RS. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Analisar os custos da produção agrícola de soja e trigo trata-se de uma ferramenta de 

gestão, pois com ela as receitas podem ser verificadas, como também custos e despesas, 

obtendo assim informações importantes para o gerenciamento da propriedade. 

Buscando uma solução através de um controle de custos para a continuação das 

propriedades rurais, tem-se a aplicação pelo assunto, visando mostrar aos proprietários os 

controles econômico e financeiro na safra 2017/2018, a fim de terem informações na tomada 

de decisões. A dificuldade de determinar os custos e os resultados é uma necessidade sentida 

pelos proprietários por serem leigos no assunto. 

Busca-se, portanto, elaborar um sistema de custo em uma propriedade rural no interior 

de Tapejara – RS, baseando-se em uma coleta de dados, os quais serão transformados em 

resultados, como também avaliar o real custo no plantio, gerando receitas futuras.  

A pesquisa buscará os dados necessários para a apuração dos custos de plantio das 

duas culturas abordadas no ano agrícola 2017/2018, em uma propriedade de 114 hectares, 

sendo divididos em 105 para soja, 40 para trigo.  
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1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Analisar através do método de custeio direto os custos da cultura da soja e trigo da 

safra agrícola 2017/2018 em uma propriedade rural localizada no interior do município de 

Tapejara-RS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Revisar a bibliografia referente à contabilidade de custos, contabilidade rural, custos 

na contabilidade rural; 

b) Identificar os custos e despesas nas culturas de soja e trigo; 

c) Apurar os custos através do método de custeio direto; 

d) Elaborar as análises dos resultados. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Nos dias de hoje as empresas estão cada vez mais em busca de melhor condição do 

gerenciamento de sua entidade, sempre buscando aperfeiçoamento e uma melhor gestão de 

seus recursos financeiros e econômicos. Com isso, visam à importância da contabilidade 

como informação nos resultados futuros. 

A agricultura tem criado cada vez mais espaço no mercado, principalmente as 

pequenas propriedades, pois elas estão gerando empregos e matéria prima para as 

agroindústrias, mantendo, assim, a economia do Brasil e desenvolvendo o PIB (Produto 

Interno Bruto).  

Segundo o Ministério da Agricultura (2017) a agropecuária brasileira cresceu 13% 

tornando-se a maior taxa alcançada desde 1996, este resultado é abrangido pelo forte 

desenvolvimento da agricultura, pecuária e agronegócio. O valor do PIB (Produto Interno 

Bruto) ligados ao setor da agropecuária obteve um resultado individual de 4,6% no ano de 

2017.  

 As propriedades rurais devem ter uma contabilidade mais específica, pois o seu 

resultado é obtido após a colheita do produto, na safra agrícola. Um bom gestor rural torna-se 

importante para buscar a melhor forma de identificar e mensurar as suas despesas já que elas 

se encontram no preparo do solo, plantio, tratamentos e a sua colheita, gerando as receitas. 
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Como nessa atividade estudada o preço final dos produtos não é definido pelos 

agricultores, cabe a eles definirem a melhor estratégia e montar os objetivos para uma melhor 

gestão e controle dos seus custos, para que o resultado final fique atrativo. 

Os produtos são comercializados em cooperativas e seu preço é calculado em sacas de 

60 Kg, nas quais se verifica a importância dos controles internos dos agricultores para um 

acompanhamento do desempenho das culturas. 

No momento da compra dos insumos para a futura safra, o agricultor deve analisar o 

mercado externo e buscar melhores ofertas em várias empresas, avaliando formas de 

pagamento, preço do produto, qualidade do produto, para, assim, verificar qual é a melhor 

opção de enquadramento da propriedade. 

Os métodos de custos e as ferramentas gerenciais são possibilidades de se obterem, de 

uma forma mais clara, as informações captadas em um todo, ficando mais nítidas para as 

pessoas leigas no assunto.  

Este trabalho tem a finalidade de mostrar para o agricultor da área estudada os custos 

da sua propriedade, com os métodos de custeio direto, os resultados obtidos por meio das 

ferramentas gerenciais, como também a importância desses controles. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE 

A contabilidade está ligada aos registros, em mensurar o patrimônio, classificar seus 

bens e direitos, sempre buscando o progresso da entidade. O presente capítulo mostrará 

questões gerais sobre a contabilidade, sua origem e importância.  

 

2.1.1 Informações Gerais da Contabilidade 

Desde os primórdios, a contabilidade já estava presente no dia a dia das pessoas de 

uma forma mais objetiva, como, por exemplo, quando a civilização começou a classificar o 

patrimônio, em mensurar a caça, na agricultura. 

Segundo Sá (2002), a prática contábil teve início há mais de 20.000 anos com a 

comunidade primitiva, uma vez que nessa época já havia o surgimento de pequenas indústrias, 

quando se percebeu a necessidade de registrar riquezas.  

A contabilidade é de grande importância, desde as empresas de pequeno porte até as 

de maior ou grande porte, as entidades e associações sem fins lucrativos utilizam dela a 

apresentação de relatórios aos seus associados. De acordo com Fernandes: 

 

A contabilidade fez-se presente na prática a partir de necessidades do dono do 

patrimônio, que, por meio de registros rudimentares, buscava conhecer, controlar, 

medir o resultado, obter informações sobre quais produtos lhe eram mais rentáveis, 

ter dados que o ajudassem no processo de fixação de preços, etc. Assim, pode-se 

dizer que a contabilidade surgiu em função de sua característica utilitária, de sua 

capacidade de responder a questionamentos sobre um determinado patrimônio. 

Utilidade esta que contribuiu não somente com o seu surgimento, mas também com 

a sua própria evolução (FERNANDES, 2003, p. 06). 

 

Assim, Gonçalves e Baptista (2004) classificam contabilidade como sendo uma 

ciência exata que define como seu objeto a importância do estudo do patrimônio, para assim, 

identificar, abordar, coletar e registrar fatos que representam a situação da entidade. 

Nesse contexto, de acordo com a Resolução 785 do CFC (1995), “os usuários são 

pessoas físicas ou jurídicas com interesse na entidade, que utilizam as informações contábeis 

desta para seus próprios fins, de forma permanente ou transitória”. A partir da resolução 774 

do CFC (1994), os usuários podem ser: 
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Internos como externos e, mais ainda, com interesses diversificados, razão pela qual 

as informações geradas pela Entidade devem ser amplas e fidedignas e, pelo menos, 

suficientes para a avaliação da sua situação patrimonial e das mutações sofridas pelo 

seu patrimônio, permitindo a realização de inferências sobre o seu futuro. Os 

usuários internos incluem os administradores de todos os níveis, que usualmente se 

valem de informações mais aprofundadas e específicas acerca da Entidade, 

notadamente aquelas relativas ao seu ciclo operacional. Já os usuários externos 

concentram suas atenções, de forma geral, em aspectos mais genéricos, expressos 

nas demonstrações contábeis. (CFC, Resolução 774). 

 

A contabilidade tem como objetivo registrar os lançamentos e transformá-los em 

informações que proporcionam ao titular do patrimônio os resultados para um melhor 

planejamento e controle de sua ação. Planejar significa decidir quais as melhor alternativas 

que as representa, agindo com eficiência e eficácia para uma melhor decisão a ser tomada. 

Controlar significa certificar-se de que a organi a ão est   atuando de acordo com os 

objetivos, políticas e projetos pelos quais a administração busca isso de acordo com as 

ciências administrativas. (GONÇALVES; BAPTISTA, 2011). 

Desse modo, os conceitos de contabilidade são vários e cada qual tem sua importância, 

analisando assim a necessidade para a subsistência das entidades para atingirem o sucesso. 

 

2.1.2 Objeto e Aplicação da Contabilidade 

A visão da contabilidade esta em visar o patrimônio da entidade este sendo o seu 

principal objeto e, segundo Sá (2002), todos os elementos que possam estar suprindo suas 

necessidades das empresas ou das instituições com interesse na contabilidade como elemento 

de análise sistemática. 

Segundo Basso (2005), atender o patrimônio da entidade é o seu principio 

fundamental, assim busca compreende os bens, direitos e obrigações de certa entidade. De 

acordo com Basso (2005), o objeto da contabilidade é o patrimônio, é sobre ele que as 

principais funções contábeis são exercidas, para a obtenção do seu propósito. 

Conforme (FRANCO, 1997, p. 22): 

 

A finalidade da contabilidade é, pois, controlar os fenômenos ocorridos no 

patrimônio de uma entidade, através do registro, da classificação, da demonstração 

expositiva, da análise e interpretação dos fatos nele ocorridos, objetivando fornecer 

informações e orientação – necessárias à tomada de decisões – sobre sua 

composição e variações, bem como sobre o resultado econômico decorrente da 

gestão da riqueza patrimonial. 
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As demonstrações contábeis tornam-se fundamentais para análise da empresa tanto 

econômica como financeira, tornando-se assim chaves essências para a continuidade da 

entidade também gerando resultados satisfatórios aos seus proprietários. 

Nesse sentido, para Basso (2005), o efeito indispensável da contabilidade esta em 

gerar informações de forma concreta, econômica e financeira sobre o patrimônio, com 

destaque no planejamento. Os bens, direitos e obrigações são informações qualitativas que são 

evidencia do patrimônio, e quantitativas, considera-se os elementos patrimoniais, gerando 

pelo valor econômico. 

Estão classificados, baseado na contabilidade, segundo Basso (2005, p. 23-24), os 

bens, como materiais ou imateriais integrantes do patrimônio; os direitos são os haveres que a 

entidade tem a receber de terceiros e, por último, as obrigações, como os valores que a 

entidade tem a pagar junto a terceiros. 

Sempre em busca de um patrimônio mais agregado para a empresa, a contabilidade 

evidencia as formas mais pertinentes para atingir um resultado satisfatório, buscando assim o 

sucesso da empresa.  

 

2.2. CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Este é um ramo da contabilidade que sempre busca produzir informações gerenciais 

para a empresa, determinando os principais planejamentos, controles, realocação ou redução 

de custos e despesas, atrás de um produto que gere maior resultado financeiro para a empresa. 

Neste capítulo, serão abordadas as principais informações sobre os custos para a procedência 

do trabalho. 

 

2.2.1 Conceitos de Contabilidade de Custos 

O custo na contabilidade é importante para o dia a dia das organizações, sendo elas do 

comércio, indústria, serviço ou até as agrícolas. A contabilidade de custos classifica, registra, 

coleta os dados e constrói importantes informações para o equilíbrio gerencial das entidades, 

podendo atingir melhores resultados. De acordo com Martins (2001, p.25), “custo é um gasto 

relativo à bem ou servi o utili ado na produ ão de outros bens ou servi os”.  

Hoje, a Contabilidade de Custos vem sendo mais utilizada, pois é através dela que 

realizamos a extração de dados totais não monetários, buscando-os, procurando-os, fazendo-

os, agrupando-os e transformando em informações gerenciais de grande destaque. (LEONE, 

2000). 
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Para Crepaldi (2002, p.13), a “Contabilidade de Custos é uma técnica utilizada para 

identificar, mensurar e informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem a função de 

gerar informações precisas e rápidas para a administra ão, para tomada de decisões”. 

Segundo Martins (2001, p. 22): 

 

Nesse seu novo campo, a contabilidade de custos tem duas funções relevantes: no 

auxilio ao controle e na ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito ao 

controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de 

padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente 

seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os valores 

anteriormente definidos. 

 

 

Ainda Leone (1996, p. 19): 
 

A contabilidade de custos colhe dados internos e externos, monetários e não 

monetários, mas quantitativos. Atualmente, em virtude de suas crescentes 

responsabilidades, diante das novas exigências por parte dos administradores, a 

Contabilidade de Custos esta cada vez mais utilizando dados quantitativos não 

monetários, colhendo-os, trabalhando-os, organizando-os, combinando-os e 

produzindo informações gerenciais de alta relevância, baseadas nesses dados. 

 

Diante de várias explicações acima citadas, nota-se que a contabilidade de custos é 

importante, pois é através dela que importantes informações são evidenciadas, dando assim 

maior confiança para escolhas e decisões de novos investimentos, possibilitando um controle 

com mais eficiência e eficácia. 

 

2.2.2 Propósito da Contabilidade de Custos 

A contabilidade de custos tem como objetivo definir o real custo do produto, 

determinando, assim, o seu lucro. Para isso, os lançamentos contábeis servem para permitir a 

contagem do estoque, definir os custos do serviço/produto, fundamentar os orçamentos, fazer 

previsões, formação de preços, escolha do melhor produto para se trabalhar a quantidade a ser 

produzida, para, assim, verificar qual a melhor maneira da empresa atender suas necessidades. 

Para Leone (2002, p. 35), a Contabilidade de Custos tem como objetivo amparar o 

gestor na metodologia determinada para as decisões e desenvolvimento no planejamento: 

 

O ramo da função financeira que acumula, organiza, analisa e interpreta os custos 

dos produtos, dos estoques, dos serviços, dos componentes de organização, dos 

planos operacionais e das atividades de distribuição, para determinar o lucro, para 

controlar as operações e para auxiliar o administrador no processo de tomada de 

decisões e de planejamento. 
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Segundo Crepaldi (2002), define como a principal finalidade da contabilidade de 

custos o levantamento dos custos apenas dos produtos vendidos, como por relevância a de 

transformar-se como principal ferramenta para o gerencial da entidade, sendo utilizada no 

planejamento, passando a controlar os custos, nas decisões futuras e no cumprimento as 

exigências fiscais e legais. 

A contabilidade de custos mostra os principais dados econômicos para os gestores. 

Esses dados, orçamentos e previsões são significativos para as entidades para que sejam 

capazes de acompanhar os resultados passados, verificar os atuais e provisionar os futuros, 

dando maior confiança na tomada de decisões. 

 

2.2.3 Terminologias Aplicadas à Contabilidade de Custos 

Algumas terminologias tornam-se importantes para uma melhor percepção do trabalho 

em âmbito geral, sendo que não existe uma padronização nos conceitos aplicados aos custos. 

Segundo Leone (2000, p. 54), “custo ser  o consumo de um fator de produ ão, medido 

em termos monetários para a obtenção de um produto, de um serviço ou de uma atividade que 

poder  ou não gerar renda”. Já a despesa é classificada como “o gasto aplicado na reali a ão 

de uma atividade que vai gerar renda efetivamente, ou poderá gerar uma renda teórica. É o 

componente negativo da renda de determinado período’’. Os conceitos de custos são 

compreendidos em diversas maneiras de expressão, abaixo o Quadro1 mostra uma 

terminologia aplicada a eles. 
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Quadro 1: Terminologia de Custos  
Termos Definição 

Gastos Desembolso financeiro que as entidades têm para execução do seu produto ou 

serviço qualquer. 

 

Investimentos Gasto relativo a uma realização de capital necessário ou para investimento 

futuro. 

 

Custo Representa um gasto referente à produção de um bem ou serviço. 

Despesas Necessário para a obtenção de receitas, gastos não identificados no 

processamento do bem ou serviço. 

Desembolso Desembolso consequente da compra do bem ou serviço 

Perda Bem ou serviço gastos de modo incomuns e involuntários 

Desperdícios Gastos incorridos na produção ou transformação de receitas, é o caso de 

produtos com defeito. 

Custo de produção Custos com a compra dos materiais, incluindo despesas geradas na produção. 

 

Preço Valor final de venda de aquisições de bens ou serviços prestados. 

Receita Montante de vendas resultadas da quantidade de produtos, serviços ou bens 

vendidos a um valor unitário. 

Produtos Bens a serem vendidos. 

Insumos Produtos para a produção de bens ou serviços novos que serão vendidos. 

 

Fonte: Adaptado com base em Martins (2001), Perez Jr, Oliveira e Costa (2005). 

 

Os conceitos anteriormente apresentados são essenciais para maior compreensão deste 

trabalho, uma vez que são noções aplicadas à contabilidade de custos.  

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DE CUSTOS 

Para a contabilidade de custos, as informações são de diferentes interpretações, pois as 

mudanças são rotineiras e, nesse sentido, é de extrema importância manter-se atualizado para 

uma melhor interpreta ão. Segundo Megliorini (2012, p. 8), “os custos precisam ser 

classificados para atender às diversas finalidades para as quais são apurados”. 

Vários são os destinos definidos aos custos em relação a sua direção final no produto. 

Para Leone (2000), os custos separam-se em três grupos: custos para a caracterização do lucro 

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

tomada de decisões. Suas classificações são determinadas a contar das solicitações para os 
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informes gerenciais, os custos são definidos em ligação ao objeto, como: custos diretos e 

indiretos, imputados, próprios, rateados e custos comuns. 

 

2.3.1 Custos Diretos 

São aqueles apropriados diretamente ao produto, eles podem ser identificados 

facilmente e variam conforme a quantidade produzida. 

Segundo Padoveze (2003, p. 41), “custos diretos são aqueles que podem ser 

fisicamente identificados para um segmento particular em considera ão”. Os custos diretos 

são aqueles que podem ser diretamente apropriados aos produtos fabricados, pois h   uma 

quantidade exata de seu consumo nesta fabricação (VICECONTI E NEVES, 2013). Conforme 

Wernke (2005, p. 7), “os custos diretos são os gastos f cil ou diretamente atribuíveis a cada 

produto fabricado no período. São aqueles custos que podem ser identificados com facilidade 

como apropri veis a este ou àquele item produ ido”. 

Os custos diretos são os quais se encontram diretamente ligados aos produtos, 

podendo assim identificar com clareza o que cada um absorveu na sua produção. 

 

2.3.2 Custos Indiretos 

Os custos indiretos são aqueles onde não se reconhecem diretamente ao produto, 

gerando assim dificuldade em alocar os mesmos, sendo necessários métodos de rateios para 

construir o valor final. 

Silva Jr. (2000, p. 82) menciona que os custos indiretos “são aqueles que apenas 

mediante de aproximação podem ser atribuídos aos produtos por algum critério de rateio 

(exemplos: supervisão, seguros da f brica, aluguel)”. No raciocínio de Viceconti e Neves 

(2013), são os custos que necessitam de rateios ou estimativas para serem integrados aos 

produtos, portanto, são custos adaptados indiretamente aos produtos. Chamando assim de 

critério de rateio. 

 

Custo direto é o que incide diretamente sobre a produção ou a venda de um bem ou 

serviço. Custo indireto é o que, embora não incida diretamente sobre a produção ou 

a venda, é parte integrante como resultante da participação das atividades de apoio 

ou auxiliar ao processo de transformação, produção e comercialização de um bem ou 

serviço. (NASCIMENTO, 2001. p. 28). 
 

Esses custos são aqueles apropriados ao final da fabricação, assim caracterizando 

todos e os distribuindo através de cálculos de rateio. 
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2.3.3 Custos Variáveis 

Os custos variáveis são aqueles que alteram conforme o nível de produção ou 

atividades. Seus valores dependem diretamente a quantia produzida. Para Leone (2000, p. 73), 

“custos vari veis são todos aqueles que são proporcionais ao nível da atividade, ou seja, o 

custo total aumenta à medida que a atividade aumenta”. 

Segundo Crepaldi (2012), os custos variáveis são aqueles que alteram conforme a sua 

produção, se a produção aumentar significativamente, os custos a crescem, se diminuir a 

produção, o custo diminui. Portanto, os custos variáveis só serão identificados quando o 

produto estiver em produção. 

 

2.3.4 Custos Fixos 

Os custos fixos existem mesmo independentes da quantidade produzida, tornando-se 

assim constante no valor final. 

Conforme Wernke (2005, p. 8), “custos fixos são aqueles cujos valores totais tendem a 

permanecer constantes mesmo havendo alterações no nível de atividades operacionais do 

período”. Para Padove e (2003, p. 54) “um custo é considerado fixo quando o seu valor não 

se altera com as mudanças, para mais ou para menos, do volume produzido ou vendido dos 

produtos finais”. Na concep ão de Viceconti e Neves (2013, p. 20) “Custos fixos são aqueles 

cujos valores são os mesmos qualquer que seja o volume de produ ão da empresa”. 

Os custos fixos são os quais não alteram com a quantidade de produção, se não houver 

produção, o custo permanecerá o mesmo, como, por exemplo, o salário do administrativo será 

o mesmo independente da produção no mês. 

 

2.4 MÉTODOS DE CUSTEIO 

Os métodos de custeamento utilizados são de grande relevância para o aumento do 

custo final de cada produto, pois cada um deles aborda uma metodologia para a definição dos 

gastos, despesas que devem fazer parte da apuração do produto. O seguinte capítulo esmiúça 

cada método de custeio.  

 

2.4.1 Custeio por Absorção 

Este método de custeio é aquele que absorve todos os custos diretos, indiretos, fixos e 

variáveis gerados em um período, para o valor final do produto. 
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Segundo Megliorini (2012, p. 26) “Este método caracteriza-se por ser o qual apropria 

custos fixos e variáveis aos produtos. Desse modo, os produtos acabam absorvendo os custos 

incorridos de fabricação de um período”. 

Para Leone (2000, p. 242): 

 

O custeio por absorção é aquele que faz debitar ao custo dos produtos todos os 

custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos diretos ou 

indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. O procedimento é fazer 

com que cada produto absorva a parcela dos custos diretos e indiretos relacionados a 

fabricação. 

 

Esse método é o que segue e as normas dos princípios contábeis, também o aceito pelo 

Brasil na utilização dele nas legislações comercial e fiscal. (PEREZ JR., OLIVEIRA E 

COSTA, 2003). Esse método tem por finalidade principal o custo total de cada produto. 

Para o CRC-SP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) (1992, 

p. 25), “o custeio por absor ão é sistema de custeio reali ado sob a ótica da contabilidade de 

custos tradicional, respeitando a metodologia dos Princípios fundamentais de Contabilidade. 

Nele todos os custos de produção (fixos e vari veis) são incluídos.” 

Portanto, no entendimento de Pandove e (2010, p. 342) “o custeio por absor ão é o 

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

os gastos industriais, diretos ou indiretos fixos ou vari veis”. O custeio por absor ão é o que 

governa os princípios da contabilidade, assim considerando todos os custos da produção. 

 

2.4.2 Custeio Variável ou Direto 

Neste método os custos variáveis são adicionados à produção. Este método não é 

indicado, pois não engloba os custos e despesas fixas. A margem de contribuição é a que 

absorve os custos fixos, e também é considerada uma ferramenta gerencial para as empresas.  

 

Consiste em imputar ao produto final ou à produção apenas os custos variáveis e 

diretos (matéria-prima, embalagem, mão-de-obra direta, energia etc.), levando os 

custos fixos e indiretos, como depreciação, seguros, gastos gerais de fabricação e 

tantos outros, como despesas de administração, direto à conta de apuração do 

resultado do exercício. (NASCIMENTO, 2001, p.57). 

 

Conforme Bernardi (2004), o custeio variável tem finalidade na tomada de decisões, 

pois mostra com clareza informações importante à empresa, analisando as relações entre 

custo, volume e lucro, sendo utilizado como critério para a formação de preços de venda no 

mercado. Para Ribeiro, (2013) esse sistema engloba somente os custos diretos e variáveis de 
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fabricação. Nesse caso, os custos indiretos integram o resultado juntamente com as despesas. 

Ainda, Bruni e Fama (2008, p. 73) afirma que: 

 

Todo o gasto variável e direto, ou vice-versa, mas nem sempre todo o gasto indireto 

é fixo, ou vice-versa. Por exemplo, gastos com energia elétrica são geralmente 

variáveis e indiretos. Assim os termos variáveis e diretos não devem ser empregados 

em forma indistinta. 

 

No entanto, esse método não é aceito pela legislação fiscal, mas para utilização interna 

para a gerencia é o mais indicado, pois ele trata apenas os custos variáveis incorridos no 

resultado final do produto. 

 

2.4.3 Custeio Baseado em Atividades – ABC 

O método de custeio baseado em atividade - ABC, em inglês Activity Based Costing, 

foi criado e está baseado nas atividades diretamente ligadas à empresa, para definir os custos 

que atuam no processo de fabricação do produto. 

 

É uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções 

provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. É também, uma ferramenta 

que permite melhor visualização dos custos por meio de análises das atividades 

executadas dentro das empresas e suas respectivas relações com o produto. 

(VIEIRA, 2008, p. 11). 

 

Padove e (2013, p. 204) descreve que “o custeio ABC preocupa-se exclusivamente 

com os custos indiretos ou fixos, objetivando identificar primeiramente os elementos 

causadores de seu consumo e posteriormente promover a aloca ão aos produtos”. O custeio 

ABC identifica os produtos que utilizam as atividades e estas, por sua vez, são as geradoras 

dos custos. Assim, são divididas primeiramente nas atividades para depois identificar qual 

produto ou linha de produção utilizou mais essas atividades, buscando os direcionadores de 

custos (SILVA LINS, 2014). 

Na concep ão de Barbosa (2004, p. 37) “a ideia b sica deste método é tomar os custos 

das várias atividades da empresa e entender o seu comportamento, encontrando bases que 

representam as rela ões entre os produtos e essas atividades”. Nesse método, baseado nas 

atividades, é de grande importância saber caracterizar os custos e despesas ligados às 

atividades e, depois, com coerência, alocar os mesmos nos produtos finais. Com isso, os 

custos dos produtos tendem a ficarem mais exatos. 
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2.4.4 Margem de Contribuição 

A margem de contribuição reflete o quanto a empresa possui de sobra de receita para 

pagar todos os seus custos fixos e obter o lucro. É um método utilizado para informações 

financeiras da empresa: com a margem é possível adaptar as estratégias da empresa para 

buscar um melhor resultado. 

Conforme Berti, a margem de contribuição é: 

 

O montante que cada unidade do produto contribui para pagar o custo fixo da 

empresa e formar o lucro. Pode-se definir também como margem de contribuição a 

diferença entre o preço de vendas e o custo variável total do produto. Entende-se 

como custo variável total a soma entre o custo variável de produção e o custo 

variável de vendas. (BERTI, 2009, p. 69). 
 

Este resultado em análise não pode ser considerado como lucro da propriedade em 

estudo, pois os custos e despesas que não são diretos ao produto serão deduzidos na 

demonstração do resultado, e só assim depois de diminuído estes custo se obterá o seu lucro 

final, portanto, a margem de quanto cada produto esta contribuído para o pagamento das 

despesas não é identificável para a informação do seu lucro (MAUSS e SOUZA, 2008) 

Segundo Perez Jr, Oliveira e Costa (2005, p. 195), a fórmula da margem de 

contribuição é: 

MC = PV-CV-DV 

 

Para Berti, (2009) esta margem permite aos administradores e proprietários uma 

análise mais clara do desempenho de cada produto, assim possibilitando um conjunto de 

informações pertinentes para uma tomada de decisão futura. 

Em suma, a margem de contribuição é primordial para a gestão e processos das 

entidades, muitas vezes solucionando problemas gerenciais. No entanto, nem sempre é de 

conhecimento dos gestores o indicador, pois acabam trabalhando com preços inferiores e sem 

obter os resultados esperados.  

 

2.4.5 Ponto de Equilíbrio 

Conforme Santos, Marion e Segatti (2002), o ponto de equilíbrio é definido pelo 

número mínimo de produção/vendas necessárias para quitar os custos e assim auxiliar na 

geração do lucro. Este resultado é onde a empresa não obtém lucro nem prejuízo. 
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De acordo com Horngren, Foster e Datar (1997), definem como ponto de equilíbrio 

onde o grau das receitas totais se iguala com os custos totais da empresa, ou seja, o seu lucro é 

igual à zero.  

O ponto de equilíbrio é importante, pois é o ponto de igualdade financeira entre suas 

receitas e despesas, é um cálculo simples, mas reflete grandes informações para empresa.  

Nesse aspecto, Vieira, Rossi e Pocai (2003) revelam que o ponto de equilíbrio é 

determinante as empresas, uma vez que este define o ponto de partida na análise do custo, do 

volume e do lucro. Tal ferramenta possibilita a identificação do nível de vendas do lucro 

atingido, como também do pagamento de custos fixos e variáveis. 

Dessa forma, 

O gestor poderá ter uma noção de quantas unidades deverão ser vendidas para obter 

determinado montante de lucro, bem como os reflexos que terá no resultado da 

empresa se aumentar os custos fixos, além de poder analisar qual seria a 

conseqüência de um determinado desconto no preço de venda, e ainda, com um 

aumento ou diminuição no preço de venda, saber como ficará o resultado (VIEIRA, 

ROSSI E POCAI, 2003, p. 45). 

 

Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é possível saber se há vendas suficientes para 

manter a continuidade da empresa, cobrindo os custos e despesas fixas, e assim, sem ter 

prejuízo nem lucro. 

A fórmula do ponto de equilíbrio contábil, para Crepaldi (2010, p. 240), consiste em: 

 

      CUSTOS DIRETOS FIXOS 

PEC = ------------------------------------------------- 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Ou seja, se a empresa possui R$2.000,00 de custos diretos fixos totais no mês e uma 

margem de contribuição de R$2,50, o seu ponto de equilíbrio contábil será de 800 

unidades/mês. Assim, é fundamental que sejam vendidos 800 produtos para que a empresa 

possa honrar com os seus custos diretos e fixos, sem obter lucro algum (CREPALDI, 2012). 

Contudo, o Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) é mais complexo, pois não basta 

apenas saber se a empresa está dando lucro, é preciso compará-lo se teria vantagens maiores 

em aplicações financeiras, imóveis ou em outros ativos, mostrando qual a maior rentabilidade 

dos investimentos. 
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Ainda para Crepaldi (2010, p. 244), sua fórmula é: 

 

     CUSTOS DIRETOS FIXOS TOTAIS + CUSTO DE OPORTUNIDADE  

PEE = --------------------------------------------------------------------------------------------  

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Por exemplo, mencionando a mesma empresa acima, se desejar encontrar o seu ponto 

de equilíbrio econômico, deverá somar os R$2.000,00 de custos diretos fixos totais com os 

R$500,00 do custo de oportunidade e dividi-los por R$2,50 que é sua margem de 

contribuição, encontrando o resultado de 1.000 unidades/mês. Assim, para a empresa cobrir o 

retorno que o mercado daria ao capital investido, ela precisa vender 1.000 unidades do seu 

produto (CREPALDI, 2012). 

Já o Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) é representado pela quantidade de vendas 

necessárias para que a organização possa pagar suas contas e ter lucro a partir desse valor. 

Nesse cálculo, são retiradas todas as receitas e despesas que não representam desembolso ou 

entrada em caixa, assim os resultados contábeis e econômicos não são iguais aos financeiros. 

Em resumo, é o quanto a empresa terá de vender para não ficar sem dinheiro. 

O ponto de equilíbrio financeiro é obtido pela fórmula, segundo Crepaldi (2010, p. 

245):  

 

           CUSTOS DIRETOS FIXOS TOTAIS – DESPESAS NÃO DESEMBOLSÁVEIS 

PEF = --------------------------------------------------------------------------------------------       

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
 

Seguindo o exemplo exposto nos pontos de equilíbrio anteriores, deve-se diminuir dos 

R$2.000,00 de custos direto fixos totais os R$400,00 referentes a despesas não 

desembolsáveis pela empresa. Esse valor deve ser dividido pelos R$2,50 da margem de 

contribuição, resultando em 640 unidades/mês. Mesmo que empresa opere com prejuízo, 

inferior ao ponto de equilíbrio contábil, ela mostra condições de quitar suas obrigações 

financeiras, pois precisa vender apenas 640 unidades para conseguir a sua receita necessária 

para pagar as despesas desembolsáveis (CREPALDI, 2012). 

Interligando esses três controles gerenciais, o gestor pode identificar claramente se a 

sua empresa está obtendo lucro ou prejuízo, ou ainda se está apenas mantendo suas obrigações 

mensais. Esses indicadores são significativos para as empresas, pois é possível apontar qual 
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atividade está melhor e, até mesmo, o quanto a empresa precisa vender para não ficar no 

vermelho. 

 

2.4.6 Margem de Segurança 

Este indicador denomina-se como rico em informações. Estas informações são obtidas 

por meio das receitas totais diminuídas do valor obtido no ponto de equilíbrio, assim, o total 

de despesas e custos fixos é quitado. 

Dessa forma, Leone (2000, p. 354) revela que “a margem de segurança, é a diferença 

entre o que a empresa pode produzir e comercializar, em termos de quantidade de produtos e a 

quantidade apresentada no ponto de equilíbrio”. Assim, para Hansen e Mowen (2001), a 

margem de segurança é a quantidade vendida, ou a ser vendida, até mesmo a receita esperada 

ou a desejada, que encontrasse acimo do ponto de equilíbrio. 

O resultado do calculo da margem de segurança trás importantes informações, assim, 

“o cálculo da margem de contribuição resulta da diferença entre a quantidade efetivamente 

vendida e a quantidade no ponto de equilíbrio” (VIEIRA, ROSSI E POCAI, 2003, p. 45). 

Quando o indicador mostrar resultados insatisfatórios, é a hora de sinalizar a 

necessidade para a tomada de decisão, buscar novos recursos ou, até mesmo, produtos 

diferenciados para o mercado, para manter-se ativo no mercado. 

Por isso, é um parâmetro de gestão que, com controle eficiente, pode gerar importantes 

referências para decisão dos gestores, trazendo relatórios pertinentes à empresa. 

 

2.5 CONTABILIDADE RURAL 

Há alguns anos, a contabilidade rural vem criando espaço, na medida em que se 

percebe a necessidade de implantar controles também para as propriedades rurais. Já que 

muitos produtores não a conhecem, nem sabem da relevância das suas informações para a 

tomada de decisão. Diante disso, este capítulo traz informações sobre a contabilidade rural, 

suas particularidades e formas de contabilização.  

 

2.5.1 Conceito de Contabilidade Rural 

Com o principal objetivo de registrar as movimentações patrimoniais, econômicas e 

financeiras, a contabilidade torna-se a principal tradutora de negócios, transformando 

números em resultados e decisões para as entidades. É com ela que importantes ferramentas 

de gestão são utilizadas para um melhor planejamento futuro.  
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Além disso, considerando as inúmeras mudanças tecnológicas e com vistas para um 

melhor desenvolvimento, a contabilidade torna-se importante também às propriedades 

agrícolas, onde o aprimoramento dos gestores está na minimização dos custos agrícolas e no 

aumento da produtividade agrícola. 

Surgindo na necessidade de controlar o patrimônio, Crepaldi (2012, p. 85) afirma que 

“seria impossível controlar um patrimônio, que é um conjunto de bens, direitos e obrigações, 

sem que houvesse registros organi ados de todas as muta ões ocorridas”. 

Segundo Crepaldi (2005), a Contabilidade Rural é uma ferramenta pouco utilizada 

pelos produtores rurais, pois é vista como um método difícil, com pouca aplicabilidade, e 

apenas conhecida na Declaração do Imposto de Renda, sendo assim pouco utilizada na 

aplicação gerencial. Ainda, Crepaldi (2005, p. 83) destaca que: 

 

A contabilidade rural é um dos principais sistemas de controle e informação de 

empresas rurais. Com a análise do balanço patrimonial e a demonstração de 

resultado do exercício é possível verificar a situação da empresa, sob mais diversos 

enfoques. 

 

A Contabilidade Rural é uma das ramificações da Contabilidade, surgindo na 

necessidade dos proprietários rurais em controlarem seus patrimônios, de maneira que se 

atendem suas necessidades através de lançamentos que discordam da contabilidade em geral. 

Sipp (2011) relata que a atividade rural existe desde o início da sociedade, quando eram 

utilizados pelos homens os registros em pedras e paredes, rabiscos para controlar seu rebanho. 

Sendo assim, as empresas, tanto urbanas quanto rurais, buscam um controle para aumentar o 

lucro do patrimônio.  

 

Crepaldi (2012, p. 203) caracteriza o conceito de ramificação: 

 

A Contabilidade Rural é a Contabilidade Geral aplicada a atividades agrícolas. 

Utiliza a capacidade do solo através dos meios apropriados que permitem obter os 

produtos da natureza com maior abundância e mais economia. Seu objetivo é 

estudar, registrar e controlar a gestão econômica do patrimônio das empresas que se 

dedicam a esses fins, portanto, reserva-lhe particularidades específicas que lhe são 

inerentes. 

 

Para um melhor desenvolvimento das entidades, a contabilidade torna-se importante 

como ferramenta de gestão tanto administrativa como financeira. De acordo com Barros 

(2005), dissemina-se, nos meios acadêmicos, que a contabilidade tem obtido os melhores e 

mais completos relatórios de informações para a confiança na tomada de decisão. 
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Desse modo, a Contabilidade rural também é importante para a administração das 

propriedades agrícolas, auxiliando na gestão, controle e unificação dos dados dando um 

suporte nas decisões. 

  

2.5.2 Particularidades da Atividade Agrícolas 

Para uma contabilidade mais objetiva, devem-se atender as necessidades de cada 

entidade. Com a contabilidade rural não é diferente, visto que ela possui classificações 

especificas em relação aos seus registros, devido ao ciclo das culturas ser diferente. É 

necessário um conhecimento especifico para atender as peculiaridades das técnicas de 

lançamentos e registros para um entendimento em seus relatórios de gestão. 

Saber alocar os custos por cultura faz com que seja possível acompanhar os resultados 

específicos por hectare produzido, sendo indispensável para o administrador rural. Suas 

informações serão pertinentes para possíveis decisões futuras, sendo que na agricultura o 

investimento é o mais aguardado pelo agricultor.  

A atividade agrícola sofre diferentes etapas até chegar em seu estágio final, como: 

preparação do solo, plantio, tratamentos, colheita e entrega dos produtos colhidos. Essas 

etapas devem constar na contabilidade, porém seu tratamento é diferenciado, observando 

algumas particularidades. São elas:  

 Exercício Social: Na atividade rural também corresponde por 12 meses, porém 

tem início no cultivo até a colheita, e seu exercício social termina logo após o ano agrícola 

(MARION, 2012). 

Isso ocorre porque as despesas e as receitas não ocorrerem em um mesmo ano. Nas 

propriedades com mais de uma atividade, Marion (2012) explica que o ano agrícola é 

caracterizado pela cultura que representa maior resultado econômico.  

 Culturas temporárias e permanentes: As empresas rurais que atuam na 

atividade agrícola devem diferenciar os dois métodos para registrar na sua Contabilidade 

quanto à apropriação de custos, sendo um para as culturas temporárias e outro para as culturas 

permanentes. (CREPALDI, 2012). 

A fim de que se registrem os lançamentos na contabilidade, cada categoria deve 

utilizar seus critérios para as receitas e despesas, sendo assim possível identificar em qual 

categoria a cultura se enquadra.  

Para Marion (2005, p. 38), as culturas se dividem em duas categorias: as temporárias e 

as permanentes. As culturas tempor rias “são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, 
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geralmente de plantio anual, chamadas de hortícola e forrageira: Cereais, Hortaliças, 

Tubérculos, Plantas oleaginosas, Especiarias, Fibras e Floriculturas”, Por sua ve , as culturas 

permanentes “são aquelas vinculadas ao solo por mais de uma colheita ou produção, 

chamadas de arboricultura: Florestamento, pomares, vinhedos, olivais, seringais, canaviais, 

etc”. 

Assim sendo, o gestor torna-se de grande importância para a propriedade rural, pois é 

quem tem o dever de diferenciar os principais ciclos das culturas, de forma, a saber, qual o 

período correto para cada processo, a fim de obter sucesso. 

 

2.5.3 Processos Agrícolas 

Esses processos caracterizam como a principal operação para definir as fases 

necessárias da produção, de acordo com cada tipo de cultura. Uma distribuição adequada faz 

com que seja possível identificar melhor os custos e comparar o desempenho, tendo um valor 

de relevância para todas as áreas. Nesse sentido, Tengaten, (2010) destaca: 

a) Preparo de solo/calagem: Consiste em toda a preparação e correção do solo para 

receber a semeadura, como limpeza, roçada, gradeação, conservação de solo e drenagem. 

b) Plantio: Está ligado ao ato de semear, lançar a semente no solo. 

c) Adubação: prevê a necessidade de saciar a falta de nutrientes no solo, com baixo 

teor orgânico. 

d) Tratamento fitossanitário: Determinada pelo Ministério da Agricultura é 

considerada um controle de pragas, organismos vivos encontrados no solo. 

e) Irrigação: Técnica de fornecer artificialmente água às plantas. 

f) cultivo manual: Forma de plantio efetuado manualmente, como capina, roçada e 

limpeza. 

g) Cultivo mecânico: Realizado com tração animal ou motorizado, como gradeação, 

roçada mecânica, aração e limpeza mecânica. 

h) Cultivo químico: Aplicação de defensivos químicos como herbicidas. 

i) Poda: Ato de eliminar as ramificações que impede seu crescimento. 

j) Colheita: Procedimento de apanhar/colher frutos, obtidos através do cultivo.  

k) Outras: Armazenamento, transportes, cobertura de solo, adubos folhar, 

tratamentos, classificação de sementes, secagem e demais. 

Nesse sentido, um tratamento correto em cada cultura traz resultados satisfatórios para 

o produtor rural, porém, é de suma importância nesse processo saber os tratamentos 
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adequados a ser aplicado, o preparo do solo, o clima, pois assim vemos a importância da sua 

atividade na propriedade. 

 

2.6 CUSTOS AGRÍCOLAS 

Os custos agrícolas são todos os dispêndios necessários para o crescimento da cultura 

em uma determinada safra agrícola. São exemplos os inseticidas, as sementes, os insumos, as 

herbicidas, os fungicidas, a mão de obra. Desse modo, a melhor alocação deles torna o 

produto mais rentável na hora da comercialização. A vista disso, este capítulo mostra os 

principais custos agrícolas.  

 

2.6.1 Custos com Materiais e Insumos 

Esses são os materiais utilizados para desenvolver a safra de uma determinada cultura, 

em todo seu ciclo produtivo, estes utilizados para a formação do produto final. 

Assim, Santos; Marion; Segatti (2000, p. 71) destacam que “materiais são os insumos 

rurais produzidos ou adquiridos pela empresa a serem utilizados durante o ciclo produtivo: no 

cultivo das plantas e na cria ão de animais”. 

Os custos com matérias são os que tornam o produto automaticamente viável para a 

comercialização. 

Segundo o Dicionário do Agrônomo, citado por Planeta Atlântico, os insumos de 

modo geral podem ser vistos como todas as despesas e investimentos que auxiliam para 

formação do resultado, produto ou mercadoria, para o acabamento ou uso final.  

 “Na atividade agrícola os insumos são compreendidos como todos os produtos 

necess rios à produ ão vegetal e animal: adubos, vacinas, tratores, sementes, entre outros”. 

(PLANETA ORGÂNICO, s.d, s.p). 

Sendo assim, nas propriedades rurais, os insumos são respectivamente os defensivos, 

herbicidas, adubos as sementes maquinário, fungicidas, combustível e mão-de-obra, calcário. 

Ressalta-se, também, que estes são fundamentais para a formação da lavoura, sendo que cada 

um tem sua devida importância. 

 

2.6.2 Custos com Mão-de-Obra 

Os custos com mão-de-obra dividem-se em diretos e indiretos, assim explicados por 

Perez Jr., Oliveira e Costa (2003): 
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 Mão-de-obra direta: o qual é aplicado a todo serviço diretamente ligado à 

elaboração do produto, ou na prestação de serviços. Em grandes empresas, esses custos estão 

sendo substituídos por máquinas e equipamentos. Classificam-se como custos: salários, 

encargos, férias, 13º salário, mão-de-obra. 

 Mão-de-obra indireta: é o serviço realizado pelos setores auxiliares. Esses custos 

não são identificáveis no produto ou serviço executado. 

 

A mão-de-obra é o elemento humano utilizado para a transformação dos materiais 

diretos em um produto. As horas necessárias do pessoal ou da quantidade de 

funcionários diretos, utilizados no processo de fabricação é que determina o custo 

com mão-de-obra. É muito variável a participação da mão-de-obra no processo 

produtivo, pois depende do ambiente em que se utiliza (VIEIRA, 2010, p. 18). 

 

Santos, Marion e Segatti (2002) afirma que existem diferentes tipos de mão-de- obra 

no agronegócio. As especificações mudam conforme as propriedades, fazenda e regiões, mas 

as atividades fins permanecem semelhantes. As principais são: 

a) Trabalhador Rural: classificam-se nessa atividade todos os trabalhadores que 

exercem suas funções e empregados nas atividades agrícolas e pecuária, exercidas 

diretamente no campo. 

b) Campeiro: destinado à função do manuseio de animais no campo, como apontar os 

nascimentos, mortes, animais doentes, venda, enfim todas as atividades de promover a sua 

função. 

c) Retireiro: é aquele que presta serviços ligados ao gado leiteiro, exercendo todo o 

serviço a produção em leitarias, acompanhamento, alimentação, ordenha manual ou mecânica. 

d) Tratorista ou operador de máquinas: empregam-se nessa função os operadores 

de tratores com pneus ou nos serviços mecanizados da agricultura. Alguma das suas 

atividades é: plantio do solo, fertilização, pulverização, escoamento da produção, 

terraplenagem, carregamento. 

Assim sendo, essas são as principais atividades rurais e as que influenciam no custo 

com mão-de-obra. 

 

2.6.3 Depreciação, Amortização e Exaustão 

Com o intuito da redução do valor do bem adquirido a depreciação, amortização e 

exaustão são formas de registrar a perda de um ativo imobilizado por suas utilidades de uso, 

ação da natureza ou a obsolescência.  
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De acordo com Crepaldi (2011, p. 128-129), “a deprecia ão, amorti a ão e exaustão 

devem ser contabilizadas para corresponder ao desgaste efetivo pelo uso ou perda da utilidade 

do bem ou direito, mesmo por a ão da nature a ou obsolescência”. A depreciação é usada aos 

bens tangíveis (máquinas e equipamentos); a exaustão aplica-se aos recursos naturais 

exauríveis (reservas florestais, petrolíferas); já a amortização aplica-se somente aos bens 

intangíveis (marcas e patentes). 

 

a) Depreciação 

A depreciação é a redução do valor dos bens tangíveis caracterizados como um ativo 

imobilizado. Essa redução varia conforme percentual aplicado a cada conta do imobilizado. 

Com a depreciação, consegue-se observar o valor de perda de um bem imobilizado em 

um determinado período. “A deprecia ão é a redu ão do valor dos bens pelo desgaste ou 

perda de utilidade por uso, a ão da nature a ou obsolescência” (COSELHO FEDERAL DE 

CONTABILIDADE, 2008, p. 305). 

Conforme Crepaldi (2005), a depreciação destina-se a máquinas, equipamentos 

classificados como bens tangíveis. 

 

b) Amortização 

A amortização é aplicada aos bens intangíveis, os quais contam com um prazo 

contratual limitado ou legal. 

Segundo o Conselho Federal de Contabilidade (2008, p. 305), “É a redução do valor 

aplicado na aquisição de direitos de propriedade e quaisquer outros com existência ou 

exercício de duração limita, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo legal ou 

contratualmente limitado”.  

Nesse sentido, Crepaldi (2005 p. 127-128) sustenta a ideia de que “a amortização 

destina-se somente aos bens intangíveis, como marcas e patentes”.   

A fim de elucidação, Santos, Marion e Segatti (2002, p. 88) trazem o seguinte exemplo 

de um cálculo para amortização:  

 

Direito de extração de madeira em propriedade de terceiros, exploração de pomar 

por prazo determinado, a preço preestabelecido em contrato. O critério a ser 

utilizado pode ser proporcional à produção estimada anualmente, ou amortização em 

forma de linha reta. Se o contrato for de 4 anos, a taxa será de 25% ao ano 

(100/4anos) e o valor do contrato deverá ser contabilizado no Ativo Circulante. 

 



 

35 
 

Esses valores obtidos pela amortização devem ser lançados mensalmente na 

contabilidade como uma contata redutora do ativo. 

 

c) Exaustão 

Considera-se exaustão os bens explorados dos recursos minerais ou florestais, ou seja, 

“exaustão é a redução do valor de investimentos necessários à exploração de recursos 

minerais ou florestais”. (COSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2008, p. 305). 

De acordo com Crepaldi (2005, p. 127), “a exaustão aplica-se somente aos recursos 

naturais exauríveis, como reservas florestais, petrolíferas”. 

O cálculo do valor da cota de exaustão apura-se da seguinte forma: quantidade de 

árvores extraídas durante o período-base em relação ao volume ou quantidade de 

árvores no início do período. O percentual encontrado será aplicado sobre o valor da 

floresta registrado no Ativo Permanente. (SANTOS, MARION e SEGATTI, 2002, 

p. 89). 

2.6.4 Depreciação de Máquinas e implementos Agrícolas 

Todos os bens, sendo eles máquinas, equipamentos ou instalações, adquirem um valor 

de perda. Na agricultura, porém, encontra-se uma dificuldade em calcular o referido valor, 

pois, segundo Marion (2005, p. 67), para obter-se o custo exato das lavouras ou das safras 

agrícolas, encontra-se dificuldades em mensurar o exato dos equipamentos com a 

depreciação. 

Esse item ganhou força, pois é a redução adquirida com o passar dos anos, refletindo 

assim a redução no seu preço. Na agricultura, torna-se fundamental devido aos seus valores 

elevados de implantação. 

 

Esse item ganhou bastante significado nos últimos tempos em virtude do esforço que 

se faz para a implantação da mecanização agrícola com o objetivo de melhorar a 

produtividade na agricultura. Alguns desvios têm sido cometidos no cálculo do custo 

pelo uso desses equipamentos. Um deles é atribuir o custo de reposição de peças ou 

custo por dias parados, por defeito ou quebra, à cultura que na ocasião era 

beneficiada pelo equipamento. Certamente, a cultura não deveria ser sobrecarregada 

em virtude da improdutividade ou da reposição de peças do implemento agrícola. 

(MARION, 2005, p. 67). 

 

 

Ainda Marion (2005), um equívoco tem se cometido ao calcular a depreciação com 

uma taxa anual, usando critérios fiscais, apropriando a depreciação às diversas culturas do 

ano. 
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Implementos agrícolas como tratores, colheitadeiras, aparelhos agrícolas etc. não são 

utilizados ininterruptamente durante o ano (como normalmente são os equipamentos 

industriais) em virtude de entressafra, chuvas, geadas, ociosidades etc. Dessa forma, 

recomenda-se a apropriação da depreciação em decorrência do uso às respectivas 

culturas ou projetos. Daí a necessidade de se calcular a depreciação em decorrência 

do uso por horas de trabalho por equipamento, em vez da quantidade de anos de vida 

útil (MARION, 2005, p. 67). 

 

Toda depreciação segue um método, e, assim, equívocos acabam acontecendo no 

cálculo agrícola, pois os equipamentos não trabalham o ano inteiro, sofrendo interrupções.  

 

O cálculo da depreciação pelo método linear para os implementos rurais 

normalmente é um equívoco, pois não são utilizados ininterruptamente durante o 

ano em virtude de chuvas, geadas, entressafra, ociosidade, etc. Daí a necessidade de 

calcular a depreciação por hora, estimando-se um número de horas de trabalho por 

equipamento, em vez da quantidade de anos de vida útil (CREPALDI, 2005, p. 137). 

 

 

Marion (2005) acredita haver impasse com a vida útil em horas de um bem. Indica 

também consultar o fabricante dos equipamentos para verificar a capacidade do bem em vida 

útil por horas. 

Segundo Santos, Marion e Segatti (2002, p. 85) 

 

As taxas de depreciação, principalmente as estabelecidas pelo Imposto de Renda, 

são estimadas, quando, por exemplo, a taxa de máquinas é fixada em 10%, nota-se 

que pode haver desvios significativos: há máquinas cuja vida útil não chega a 3 

anos, enquanto outras ultrapassam a 10 anos. 

 

Portanto, a depreciação é importante para os custos agrícolas, pois define o real gasto 

objetivando os resultados concretos, porém, há certa dificuldade em se obter esses resultados, 

visto a dificuldade no cálculo correto dessa informação. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto ao seu procedimento técnico, a pesquisa classifica-se como estudo de caso, 

pois se trata de uma pequena propriedade rural no interior de Tapejara – RS, procurando 

especificar os custos e despesa da atividade principal na propriedade desenvolvida pelo 

gestor. Essa propriedade trata especificamente do cultivo de soja e trigo. Nesse sentido, 

mostra-se o real custo para a produção das cultivares, assim possibilitando o gestor no 

processo de tomada de decisões. Assim, Gil (2010, p. 37) conceitua estudo de caso como 

“uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. 

Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento [...]”.  

Quanto à bibliografia, considerando a natureza da pesquisa, trata-se de um estudo 

empírico ou aplicado, pois foi necessário ir até a propriedade rural para coleta dos dados da 

atividade estudada (cultivo de soja e trigo), onde foi realizada uma entrevista com o 

proprietário, a qual possibilitará a realização de uma análise das informações a serem 

coletadas e, assim, apresentar ao gestor um possível resultado da atividade a ser desenvolvida. 

Em sua definição de pesquisa aplicada, Marconi e Lakatos (2010. p. 6) dizem que ela se 

caracteriza “por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, 

imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade”. 

O tratamento de dados será de natureza quantitativa, visto que foi possível analisar os 

números da propriedade em estudo, transformando-os em custos e informações gerenciais 

pertinentes, para a sucessão da empresa. 

 

A variável quantitativa é determinada em relação aos dados ou à proporção 

numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação 

de uma propriedade não é quantificada cientificamente. Por exemplo, podemos 

atribuir um número ao comprimento de um objeto de relance. Isso não será 

quantificação científica. A quantificação científica envolve um sistema lógico que 

sustenta a atribuição de números, cujos resultados sejam eficazes (FACHIN, 2006, 

p. 78). 

 

Este estudo se caracteriza quanto aos seus objetivos como exploratório, pois tem por 

finalidade descobrir os custos das duas culturas em estudo e refletir sobre importância da 

gestão desses custos e das ferramentas gerenciadas para a continuidade da empresa rural, 

informações úteis para a tomada de decisões. Segundo Gil (2010), pesquisa exploratória 

proporciona maior familiaridade com o problema, de forma a explicitá-lo. Pode envolver 
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levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa realiza-se em uma propriedade de pequeno porte, situada no interior de 

Linha Três, no município de Tapejara - RS. Possui uma área fundiária de 114 hectares (ha) de 

terra, onde 105 são para o cultivo das culturas temporárias, o restante são áreas nativas e 

instalações e benfeitorias do produtor rural.  

Consiste em uma empresa familiar com cinco integrantes, mas apenas é cuidada pelos 

dois filhos do proprietário desde o ano de 1995. A administração da propriedade é realizada 

por um dos filhos. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

No entendimento de Marconi e Lakatos (2008, p. 167), a coleta de dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. 

Nessa etapa, o pesquisador conta com o auxílio do proprietário da propriedade que 

forneceu todas as informações pertinentes para o trabalho. 

A coleta de dados se obteve, primeiramente, por meio uma entrevista com um dos 

proprietários que forneceu informações referentes à propriedade em estudo, quando foram 

delegadas as tarefas de extrair, levantar, armazenar os dados e números da última safra 

agrícola 2017/2018. 

Em um segundo momento, realiza-se um levantamento em notas fiscais, relatórios, 

bloco de produtor rural, anotações manuais, despesas, e todas as informações relevantes para 

obter-se o real custo por saca de produtos.  

Também visando o bom andamento do trabalho, observando-se o produtor utiliza de 

algum relatório de gestão, utilizado para a tomada de decisão, caso não questioná-lo referente 

à qual critério é observado neste caso.  

Ribeiro (2008 p. 141) trata a entrevista como semiestruturada: 

 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. 
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A análise dos dados foi efetuada através de documentos junto à propriedade e com as 

informações obtidas em entrevista, sendo que estas darão o suporte necessário para serem 

levantados os custos das culturas em estudo e para as ferramentas gerenciais de gestão da 

safra agrícola 2017/2018. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Lakatos e Marconi (2010 p. 167) definem a análise de dados como:  

 

Exame minucioso dos dados. De posse do material coletado, o pesquisador deve 

submetê-lo a uma verificação crítica, a fim de detectar falhas ou erros, evitando 

informações confusas, distorcidas, incompletas, que podem prejudicar o resultado da 

pesquisa. 

 

Após a coleta dos dados, fez-se um levantamento dos custos através do método de 

custeio direto das duas culturas agrícolas em estudo, para destacar o real custo do proprietário 

e suas análises. Os mesmos serão organizados em planilhas, gráficos e tabelas para melhor 

análise e interpretação. Segundo (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 150), a tabula ão “é a 

disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na verificação das inter-

rela ões entre eles”. Isso “permite sintetizar os dados de observação. [...] Dessa forma, 

poderão [os dados] ser mais bem compreendidos e interpretados mais rapidamente 

(LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 151). Posteriormente, através desse processo, realizou-se 

os calculados dos custos agrícolas, os quais serão repassadas as informações gerenciais para o 

produtor rural. 

Levando em consideração estes fatores, os dados tabulados e apresentados para o 

gestor da propriedade mostram uma visão mais ampla de sua propriedade, possibilitando uma 

previsão do futuro e um gerenciamento para a tomada de decisão.  
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

O presente capítulo constitui a elaboração da parte prática estabelecida no projeto de 

pesquisa. Em um primeiro momento caracterizam-se a propriedade e os ciclos das culturas em 

estudo, buscando a formação do custo total da produção agrícola, margem de contribuição e 

ponto de equilíbrio. As culturas em análise são a do trigo e a da soja, culturas temporárias de 

inverno e verão com ano base 2017/2018. 

A segunda etapa constituiu-se da análise dos documentos existentes na propriedade 

tais como nota fiscal de compra e anotações consideradas importantes para buscar um 

resultado mais exato. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

Este trabalho foi desenvolvido com base em informações de uma propriedade rural 

localizada no interior de Tapejara – RS com uma área total de 114 hectares. Para a coleta de 

dados, levou-se em consideração notas fiscais e anotações realizadas pelo produtor. Além 

disso, realiza-se um levantamento dos custos das culturas abordadas no trabalho, sendo 

divididos em 105 hectares para a soja, 40 hectares para o trigo. 

Na propriedade, é desenvolvido o cultivo do trigo e da soja, como culturas de inverno 

e verão, o que caracteriza o ano agrícola. As atividades são exercidas pelos próprios 

proprietários, seus dois filhos, sendo a administração é feita por apenas um deles.   

 

4.2 CICLOS DA PRODUÇÃO DAS CULTURAS 

Para uma melhor compreensão dos custos envolvidos na atividade, relacionou-se uma 

breve caracterização do ciclo de cada cultura e como é feito o manejo de trigo e da de soja. 

Na cultura de trigo, considerou-se o ano de 2017/2018, o mesmo plantado no período 

do inverno durante o mês de junho de 2017 e, posteriormente, a cultura de verão: a soja, 

plantada em outubro e novembro de 2017. As duas culturas foram plantadas em cima de 

cobertura de solo realizadas com aveia e nabo, também foram semeadas no sistema de plantio 

direto mecanizados, com a cobertura de solo as cultivares apresentam melhores desempenho 

no decorrer da safra, onde é feito uma melhor semeadura durante o plantio mantendo a 

umidade do solo. 

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

por meio do fluxograma constante na figura 1: 
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DESSECAÇÃO 

Figura 1: Fluxograma do Processo de Produção. 

 

CULTURA DE INVERNO 

 

 

                    

 

 

CULTURA DE VERÃO 

                                                                                                       

              

 

                    

 

  
  

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Na cultura do trigo, são realizadas duas dessecações antecipadas para o combate de 

plantas invasoras presentes na área, e após aproximadamente 07 dias, é realizado o plantio 

com sementes tratadas a base de fungicidas e inseticidas produzidas na propriedade e 

adubação no momento do plantio. Após a germinação da semente, é realizada a cobertura com 

ureia nitrogenada, o controle de pragas e doenças e realizado em 04 etapas durante o 

desenvolvimento da cultura, quando necessário é dessecado a cultura para o amadurecimento 

da planta ocorrer de forma constante. A colheita é realizada no mês de novembro com 

colheitadeira adequada e seu armazenamento é feito em silos e cooperativas da cidade, uma 

parte desta produção permanece na propriedade para a próxima safra agrícola ser utilizada 

como semente. 

No mês de outubro começa a ser inserida a cultura de verão, a preparação da terra é 

realizada antes com a dessecação com o uso de herbicidas, após um período de 10 dias é 

realizado o plantio, para o plantio, é realizado o tratamento inicial da semente com inseticida, 

fungicida, fertilizante folhar e enraizador a fim de garantir uma boa germinação da cultura. O 

plantio é realizado em cima da cobertura de solo, com adubação de adubo nitrogenado. 

 O desenvolvimento desta cultura é onde ocorrem constantes ataques de pragas e 

doenças, aproximadamente 04 aplicações são realizadas durante o ciclo de germinação, os 

tratamentos envolvem vários fungicidas e inseticidas todos recomendados por engenheiro 
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agrônomo a dose aplicada está sempre de acordo com a quantidade de hectares, também 

acontece à inserção de nutrientes a base de adubos folhar. A colheita é entre o mês de março a 

abril com colheitadeira própria para esta cultura. 

O transporte de ambas as culturas é feito até silos e cooperativas da cidade onde fica à 

disposição do proprietário para serem comercializadas. 

No mês de novembro é colhido os 40 Há de trigo da propriedade e logo após inserida a 

cultura da soja, onde é produzido os 105 Há. 

 

4.3 APURAÇÃO DOS CUSTOS COM INSUMOS – (CUSTOS DIRETOS) 

Para uma boa produtividade das culturas de inverno sendo o trigo e verão a soja, os 

insumos tornam-se de extrema importância no desenvolvimento das cultivares, onde, 

geralmente, os mais utilizados são os fungicidas, herbicidas, inseticidas e fertilizantes como 

micronutrientes e adubos, cada qual com sua importância no ciclo de produção da planta. No 

caso da propriedade em estudo, o consumo dos insumos é realizado de forma total à 

quantidade adquirida, assim o custo total foi dividido pelo número de hectares plantado de 

cada cultura obtendo o custo por hectare. É de grande importância a análise dos custos antes 

da aquisição dos produtos, pois os mesmos sofrem bastantes alterações definidas pela 

economia.  

A aquisição dos insumos é realizada pelo proprietário que faz uma pesquisa de preço 

comparando o valor dos insumos com o da cultura (soja, trigo), normalmente adquirindo 

fertilizantes como adubos, ureia, cloreto que é o qual com mais impacto no custo do produto. 

Na sequência, na Tabela 1, apresentam-se os custos diretos da cultura. 

 
   Tabela 01: Custos Diretos da Cultura da Soja 2017/2018 

Processo Valor Total Valor/Há % 

Fertilizantes R$ 2.790,45 R$ 26,58 3% 

Fertilizante Adubo R$55.000,00 R$ 523,81 51% 

Semente R$ 6.747,00 R$ 64,26 6% 

Tratamento de Semente R$ 4.839,00 R$ 46,09 5% 

Adubo Foliar R$ 4.004,00 R$ 38,13 4% 

Herbicida Roundup R$ 2.000,00 R$ 19,05 2% 

Herbicida Glifosato R$ 4.314,80 R$ 41,09 4% 

Fungicida R$ 14.109,33 R$ 134,37 13% 

Inseticida R$ 13.690,50 R$ 130,39 13% 

TOTAL R$ 107.495,08 R$ 1.023,77 100% 

    Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 
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Consta-se que os insumos utilizados para a cultura da soja totalizam R$ 107.495,08, e 

o custo por hectare foi de R$ 1.023,77. Destacam-se os valores utilizados com fertilizante 

adubo: R$ 523,81 utilizando 51% dos custos totais; os fungicidas R$ 134,37; e inseticidas R$ 

130,39, sendo que estes são utilizados em 04 (quatro) tratamentos. O menor custo ficou com o 

herbicida Roundup, sendo de R$ 19,05 utilizados para o controle de ervas daninhas. A seguir, 

na Tabela 2, constam os custos diretos na cultura do trigo. 

 
    Tabela 2: Custos Diretos da Cultura do Trigo 2017/2018 

         TRIGO                                                              40 Há   

Processo Valor Total Valor/Há % 

Fertilizante Ureia R$ 25.837,74 R$ 645,94 55% 

Semente R$ 4.800,00 R$ 120,00 10% 

Tratamento de Semente R$ 440,80 R$ 11,02 1% 

Fungicida R$ 8.686,22 R$ 217,16 18% 

Herbicida Ally R$ 311,50 R$ 7,79 1% 

Herbicida  R$ 5.042,33 R$ 126,06 11% 

Inseticida R$ 2.152,10 R$ 53,80 5% 

TOTAL R$ 47.270,69 R$ 1.181,77 100% 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na Tabela 2, consta a quantidade de insumos utilizados na cultura do trigo, totalizando 

R$ 47.270,69 para a cultura e R$ 1.181,77 por hectares. O maior custo está com fertilizante 

ureia de R$ 645,94 representando 55% em relação ao custo total seguido pelos herbicidas R$ 

126,06; o menor ficou o herbicida Ally, utilizado para o controle de ervas daninhas. 

Tanto para a cultura de inverno como na de verão, os fertilizantes adubo e ureia 

tomaram os maiores custos por hectare plantados. A aplicação para controle de ervas daninha 

ficou com o custo menor nas duas culturas.  

 

4.3.1 Custos diretos com combustível 

O combustível (óleo diesel) é de suma importância para o desenvolvimento das 

culturas na atividade rural, onde é utilizado por implementos agrícolas. O custo com 

combustível representa uma parte significante no resultado dos resultados econômico das 

culturas, visto que os empresários rurais buscam manter a gestão da propriedade para 

conseguir mensurar os custos com combustíveis e lubrificantes para assim, mensurar a 

variação de cada ano agrícola. A seguir, a Tabela 3 representa os custos de combustíveis de 

cada cultura em estudo, descritas por cada etapa realizada no ano agrícola.  
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      Tabela 3: Custos Diretos do Combustível  

SOJA 105 Há TRIGO 40 Há 

Descrição      Total Descrição      Total 

Aplicação R$ 1.625,40 Aplicação R$ 619,20 

Plantio R$ 4.063,50 Plantio R$ 1.548,00 

Colheita R$ 6.095,25 Colheita R$ 2.322,00 

Transporte R$ 1.057,20 Transporte R$ 592,05 

Total R$ 12.841,35   R$ 5.081,25 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Os custos com combustível listados na Tabela 3 se referem às culturas de soja e trigo 

mesmo os gastos foram calculados com um preço aproximado de R$ 3,87 ao litro e foram 

direcionados conforme utilização do agricultor nas atividades desenvolvidas. Para as culturas, 

foram consideradas as seguintes variáveis para a distribuição do custo: para a aplicação 1L/Há 

com 4 tratamentos, o plantio ficou com 10 L/Há, na colheita foi considerado 15 L/Há e o 

transporte ficou com um valor fixo. É possível identificar que a colheita é a etapa que mais 

consome custos, seguida, respectivamente, pelo plantio, pela aplicação e pelo transporte, 

considerando que uma parte da colheita fica armazenada em big-bag para a transformação em 

sementes que será utilizada no próximo plantio.  

 

4.3.2 Custos com mão de obra direta 

Com a expansão das atividades agrícolas e o avanço da tecnologia, esse ramo requer 

cada vez mais o consumo com mão de obra qualificada, custos estes que são de grande 

significância no resultado do produto, pois além de salários são considerados os encargos 

trabalhistas. A seguir, na Tabela 4, trazem-se os custos com mão de obra. 

 
    Tabela 4: Custos Mão de Obra 

 

MÃO DE OBRA 

Cultura Salário 

Soja R$ 4.770,00 

Trigo R$ 4.770,00 

TOTAL R$ 9.540,00 

    Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A mão de obra desenvolvida na propriedade é realizada pelo trabalho do proprietário, 

assim foram considerados apenas o salário bruto de R$ 954,00 mensais sem dedução de 
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encargo. Os mesmos foram divididos conforme o ciclo das culturas do plantio a colheita, a 

cultura da soja ficou com o plantio em novembro até a colheita em abril; já o trigo o plantio é 

realizado em junho e sua colheita é novembro, totalizando um período de 10 meses de 

desenvolvimento das cultivares. 

 

4.3.3 Total dos custos diretos por cultivo 

Ao apresentar-se o total dos custos diretos, é verificado que estes são de grande 

significância para o resultado final do proprietário, pois são de suma importância para a 

produtividade e mostram a relevância atribuída ao ciclo das culturas. Nesse sentido, na Tabela 

5, aborda-se o custo total direto das culturas em estudo. 

 
     Tabela 5: Custo Total Direto das Culturas 

SOJA 105 Há TRIGO 40 Há 

Descrição      Total Descrição      Total 

Insumos R$ 107.495,08 Insumos  R$ 47.270,69 

Combustível R$ 12.841,35 Combustível  R$ 5.081,25 

Mão de Obra R$ 4.770,00 Mão de Obra R$ 4.770,00 

Total R$ 125.106,43   R$ 57.121,94 

     Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Na Tabela 5, são apresentados os custos totais direto das culturas em estudo. Observa-

se que a cultura da soja atribuiu um custo total direto de R$ 125.106,43, já para o trigo é 

atribuído um custo total direto de R$ 57.121,94. 

 

4.4 CUSTOS INDIRETOS 

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

em cada cultura, necessitando de métodos de rateio para que possam ser alocados no custo das 

culturas. Na tabela 6, mostra-se o total de custos indiretos na propriedade. 
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      Tabela 6: Custos Indiretos da Propriedade 

Custos Indiretos 

 Descrição    

 Manutenção de Máquinas  R$ 7.098,21 

 Taxas e Emolumentos  R$ 426,00 

 Alimentação  R$ 944,06 

 Ferramentas  R$ 945,00 

 Uso e Consumo  R$ 340,50 

 Manutenção Benfeitorias  R$ 12.243,87 

 Telefone  R$ 419,88 

 Energia Elétrica  R$ 2.400,00 

TOTAL CUSTOS INDIRETOS  R$ 24.817,52 

      Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

 

Os mesmos custos foram identificados através de notas fiscais em posse do 

proprietário. Nelas, encontram-se desde manutenção até custos com refeição e os custos fixos 

classificam-se telefone e energia elétrica tendo a importância total de R$ 24.817,52. Esses são 

os custos que devem utilizar métodos de rateio para alocar no custo final do produto. 

 

4.4.1 Custos indiretos com depreciação 

A depreciação é um custo oriundo do desgaste físico ou pela ação do tempo ou até 

mesmo pela sua utilização. A tabela 7 mostra o imobilizado da propriedade, leva-se em 

consideração este imobilizado para o cálculo da depreciação.  

 
Tabela 7: Imobilizado da Propriedade 

 
Fonte; Dados da pesquisa (2018). 

 

Todos os imobilizados apresentados na Tabela 7 são utilizados pelo agricultor para o 

desenvolvimento das funções. Sua utilização consta nas duas culturas em estudo, assim seus 

custos de depreciação são divididos entre elas. Para o cálculo, foi levado em consideração um 

valor residual de 20%. Sobre a vida útil considerada, questionou-se ao agricultor como ele 
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estimou o tempo de uso. Por fim, o preço de mercado está caracterizado pelos R$ 616.000,00, 

assim a depreciação está, consideravelmente, em R$ 35.286,67. 

 

4.4.2 Total custos indiretos 

Os custos indiretos são aqueles impossíveis de identificar separadamente dentro das 

culturas, os mesmos acabam recebendo critérios de rateio, a partir dos quais fica possível 

atribuir da forma mais correta o valor do custo total do produto. A Tabela 8 traz os custos 

indiretos por cultura utilizando-se do critério de rateio para alocar o custo com depreciação e 

os indiretos a cada cultura.  

 
Tabela 8: Rateio dos Custos Indireto 

Rateio Custos Indiretos  

Custos Indiretos C.I. Total  Critério de Rateio 

Dist. dos Custos Ind.  

          Soja            Trigo 

Depreciação R$ 35.286,68 proporcional área prod. R$ 25.552,42 R$ 9.734,26 

Outros C/ Indiretos R$ 24.817,52 proporcional área prod. R$ 17.971,31 R$ 6.846,21 

Total  R$ 60.104,20   R$ 43.523,73 R$ 16.580,47 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O rateio dos custos indiretos foi realizado proporcional à área produzida de cada 

cultura, conforme mostra a Tabela 8, utilizando a seguinte situação para a depreciação: foram 

divididos os 105 Há da área cultivada de soja pelos 145 Há de área total seu resultado 

multiplicado pelo total da depreciação, a mesma operação utilizada com a cultura do trigo. 

Para o rateio dos custos indiretos, a forma utilizada foi à mesma, porém divididos pelos outros 

C/indiretos. Assim os custos indiretos com a soja foram de R$ 43.523,73 e o trigo absorveu 

um total de R$ 16.580,47. 

 

4.4.3 Apuração do resultado 

O custo direto total são aqueles possíveis de serem identificados nas culturas, 

definindo assim os resultados da propriedade em estudo, estes resultados são de extrema 

importância para a tomada de decisão alavancado os novos investimentos, pois a partir dos 

resultados é possível identificar se a propriedade está gerando lucro ou prejuízo na atividade 

agrícola. A Tabela 9 traz em resumo a quantidade total dos custos utilizados em cada cultura.  

 

 

 



 

48 
 

Tabela 9: Custo Direto Total das Culturas 

                     SOJA 105 Há                     TRIGO 40 Há   

Descrição      Total 
Total Custo 

Há 
Descrição      Total Total Custo Há 

Insumos R$ 107.495,08 R$ 1.023,76 Insumos  R$ 47.270,69 R$ 1.181,77 

Combustível R$ 12.841,35 R$ 122,30 Combustível  R$ 5.081,25 R$ 127,03 

Mão de Obra R$ 4.770,00 R$ 45,43 Mão de Obra R$ 4.770,00 R$ 119,25 

Outros C/Indiretos R$ 17.971,31 R$ 171,16 Outros C/Indiretos R$ 6.846,21 R$ 171,16 

Depreciação R$ 25.552,42 R$ 243,36 Depreciação R$ 9.734,26 R$ 243,36 

Total R$ 168.630,16 R$ 1.606,00  Total  R$ 73.702,41 R$ 1.842,56 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A Tabela 9 resume os custos diretos totais das culturas na propriedade por Há. Para 

chegar-se ao resultado do custo, consideraram-se os custos trazidos nas tabelas anteriores 

dividindo-os pela quantidade plantada em todas as culturas. 

Portanto, o custo em uma área de 105 Há de soja está em R$ 1.606,00; já o trigo em 

uma área de 40 Há ficou com um custo de R$ 1.842,56. Para uma possível redução desses 

custos, é importante o agricultor estar informado das cotações do dólar, pois elas influenciam 

diretamente no valor do custo com os insumos, que é o maior gasto do proprietário. 

 
Tabela 10: Custo por Saca Produzida 

Produto Área (Há) Custo (Há) Sacas Produzidas 
Média Sacas 

(Há) 

Custo 

Saca 

Soja 105 R$ 1.606,00                  7.875             75 R$ 21,41 

Trigo 40 R$ 1.842,56                  2.520             63 R$ 29,25 

Total        145 R$ 3.448,56                10.395,00            138 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nos últimos anos, o clima está propício para a cultura da soja, consequentemente, 

verificou-se uma quantidade expressiva de sacas produzidas tendo em média 75 scs por Há, o 

que resultou em um custo de R$ 21,41. Esse custo também tem resultado atrativo, pois o 

produtor observou o momento correto para realizar a compra dos insumos, os que mais afetam 

no resultado final. 

Já a cultura do trigo que sofre com os altos níveis de chuva no período de julho a 

agosto, obteve-se um custo de 29,25, considerado alto para a quantidade de sacas produzidas 

que foram 2.520.   

O custo por saca foi realizado da seguinte operação: foram divididos os custo total por 

Há pela média de sacas por Há. A Tabela 11 enfatiza o resultado da propriedade em lucro ou 

prejuízo, obtendo assim a margem direta contribuição e logo acrescida dos custos indiretos. 
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Tabela 11: Margem Direta e Lucro  

  Soja % Trigo % Total 

Receita  R$472.500,00  100%  R$ 100.800,00  100%  R$ 573.300,00  

     (-) Funrural 1,5%  R$ 7.087,50  1,5%  R$ 1.512,00  1,50%  R$ 8.599,50 

Receita Líquida  R$ 465.412,50  98,50%  R$ 99.288,00 98,50%  R$ 564.700,54  

Custos Diretos  R$ 125.106,43  26,48%  R$ 57.121,94  56,67%  R$ 182.228,37  

     (-) Insumos  R$ 107.495,08  22,75%  R$ 47.270,69  46,90%  R$ 154.765,77  

     (-) Mão de Obra  R$ 4.770,00  1,01%  R$ 4.770,00  4,73%  R$ 9.540,00  

     (-) Combustível  R$ 12.841,35  2,72%  R$ 5.081,25  5,04%  R$ 17.922,60  

MARGEM DIRETA  R$ 340.306,07 72,02%  R$ 42.166,06 41,83%  R$ 382.472,13 

Custos Indiretos   R$ 43.523,73  9,21%  R$ 16.580,47  16,45%  R$ 60.104,20  

     (-) Outros C/Indiretos  R$ 17.971,31  3,80%  R$ 6.846,21  6,79%  R$ 24.817,52  

     (-) Depreciação  R$ 25.552,42  5,41%  R$ 9.734,26  9,66%  R$ 35.286,68  

LUCRO LÍQUIDO  R$ 296.782,34 62,81%  R$ 25.585,59 25,38%  R$ 322.367,93 

Há Cultivados Valor da Saca 

Valor 

Mercado 

(sc) 

Valor Há Total               Rentabilidade 

105 R$ 60,00 1.700 R$ 10.200,00 

R$ 

1.687.000,00 5% 

Patrimônio Lucro Líquido 2017/2018                   Retorno de Investimento (anos) 

R$ 1.687.000,00     R$ 322.367,93 5,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Analisando a Tabela 11, foi considerado para o cálculo uma receita de 7.875,0 sacas 

de soja a um valor de R$ 60,00 a saca de 60Kg, para a cultura do trigo foi utilizado uma 

receita de 2.520,0 a um valor unitário por saca de R$ 40,00. Dessa receita, foi subtraído o 

valor aproximado de Funrural que ficou entre R$ 8.599,50 a uma alíquota de 1,5% ao ano 

pago pelo proprietário no ato da venda de produtos através do bloco de produtor rural e todos 

os custos diretos, obtendo-se assim a margem direta de R$ 340.306,07 para a soja e em R$ 

42.166,06 para o trigo, respectivamente 72,02% e 41,83% após está operação foram 

descontados todos os custos indiretos assim obtendo o lucro líquido da propriedade no ano 

agrícola 2017/2018 de R$ 296.782,34 para a soja e R$ 25.585,59 para o trigo, ou seja, 62,81% 

e 25,38%.  

Também foi realizado o cálculo da rentabilidade podendo assim verificar em 

percentual o comparativo entre o valor de patrimônio em terras e imobilizado com seu lucro 

líquido no ano, assim obtendo 5% é possível analisar uma rentabilidade bastante baixa 

comparada com a margem de lucro líquida, porem leva-se em consideração a valorização 

deste capital ano pós ano, pois este imobilizado a terra, não sofre depreciação.  



 

50 
 

O cálculo sobre o retorno do patrimônio foi levado em consideração o valor total 

dividido pelo lucro líquido no ano assim resultando em um retorno de 5,3 anos, não existe um 

prazo ideal para um retorno de investimento, mas sim a propriedade mantendo-se com um 

fluxo de receita necessário para saciar suas despesas e custos, considera-se uma propriedade 

em potencial. 

 

4.5 ANÁLISE CUSTO, VOLUME E LUCRO 

Esta análise busca direcionar o agricultor a conhecer a margem de contribuição o 

ponto de equilíbrio e a margem de segurança operacional, possibilitando assim uma clara 

visão da propriedade e a disseminação de um planejamento para a execução de novos 

investimentos dentro da propriedade. Assim, pode-se verificar a dimensão dos resultados para 

as culturas em estudo neste trabalho. 

 

4.5.1 Análise da margem de contribuição 

A margem de contribuição representa a sobra de receita com a venda de cada produto 

e qual porcentagem irá contribuir para o proprietário cobrir seus custos e despesas, assim 

sabendo o quanto de cada saca irá contribuir para o resultado final. O Quadro 2 apresenta a 

margem de contribuição de cada cultura. 

 
Quadro 2: Margem de Contribuição  

Cultura  P.V. Custo Direto 

Despesas 

Variáveis M.C.U. Qtd. Produzida M.C.T. 

Soja  R$ 60,00   R$ 15,8865  0,90  R$ 43,2135   7.875  R$ 340.306,07 

Trigo  R$ 40,00   R$ 22,6674  0,60  R$ 16,7326   2.520  R$ 42.166,06  

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Leva-se em consideração o preço de venda do produto praticado em 2017 de cada 

cultura e o custo direto do mesmo acrescido das despesas variáveis, neste caso considerou-se 

uma alíquota de 1,5% para o funrural. Assim obteve-se uma margem de contribuição de 

unitária por saca de R$ 43,21 para a soja e R$ 16,73 para o trigo, seu resultado acima desta 

quantidade é o seu lucro podendo movimentar a economia do município. Este resultado é 

variável em todas as safras agrícolas, pois depende do preço de comercialização/quantidade 

produzida. 

Para identificar esta margem foram diminuídos os custos diretos e as despesas 

variáveis do preço de venda e seu resultado multiplicado pela quantidade produzida na safra 

agrícola 2017/2018 para a soja e o trigo. 
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4.5.2 Análise ponto de equilíbrio 

O ponto de equilíbrio é a análise da capacidade mínima de produção para o 

proprietário não obter prejuízo nem lucro. É a operação em que a receita se iguala as despesas 

no ano agrícola. O Quadro 3 demostra esse cálculo. 

 
Quadro 3: Ponto de Equilíbrio 

Cultura Custos Indiretos  M.C.U P.E. Scas 

Margem 

Direta Margem em R$ 

Soja   R$ 43.523,73   R$ 43,21 1.007 72,02%  R$ 60.432,83 

Trigo  R$ 16.580,47   R$ 16,73 991 41,83%  R$ 39.637,74 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

O ponto de equilíbrio apresentado no Quadro 3, foram divididos os custos indiretos 

pela margem de contribuição unitária, assim resultou no ponto de equilíbrio em sacas, já a 

margem em reais dividiu-se os custos indiretos pela margem direta. Assim como exposto no 

Quadro 02 o ponto de equilíbrio para a soja foi de 1.007 sacas e 991 para o trigo. 

Para a soja que esta nos últimos anos com uma boa rentabilidade o ponto de 

equilíbrio considera-se baixo em relação à quantidade de sacas produzidas que foi de 7.875, já 

a cultura do trigo ficou com um ponto de equilíbrio mais elevado de 1.687 sacas do total 

produzido, mas ainda gerando uma rentabilidade ao agricultor. 

Na margem em reais é possível verificar quanto o proprietário precisa ter de receita 

para não obter lucro/prejuízo ficando com uma margem de R$ 60.432,83 para a soja e R$ 

39.637,74 para o trigo. 

 

4.5.3 Margem de segurança 

A margem de segurança é o que encontra-se acima do ponto de equilíbrio, 

representando o quanto poderá diminuir da receita sem causar prejuízo. Esse percentual está 

relacionado com as receitas. O Quadro 4 aborda esses valores. 

 
Quadro 4: Margem de Segurança 

Cultura Receita P.E M.S. sacas 

Soja  R$ 472.500,00  1.007 469 

Trigo  R$ 100.800,00  991 101 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

No quadro 4 esta relacionada à margem de segurança das culturas produzidas, como 

se visualiza a cultura da soja apresenta uma receita no período agrícola 2017/2018 de R$ 
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472.500,00 sua margem de segurança equivale a 469 sacas, a uma receita de R$ 60,00 a saca 

está margem resulta em R$ 28.140,00. Para a cultura do trigo considerou-se uma receita de 

R$ 100.800,00 sua margem de segurança ficou com 101 sacas resultando assim em R$ 

4.040,00 a um custo de R$ 40,00 a saca, preços estes no período agrícola 2017/2018. 

Para realizar a margem de segurança considerou-se a seguinte situação foi dividida a 

receita obtida no período pelo ponto de equilíbrio, resultando assim em uma margem em 

sacas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O agronegócio brasileiro movimenta boa parte da nossa economia e com ela que 

grandes polos agrícolas desenvolvem-se e alimentam as mais diversas famílias brasileiras, 

garantindo alimentos e empregos. Para a agricultora, torna-se fundamental o manejo e o 

controle nos custos da propriedade de forma efetiva, que traga resultados satisfatórios. 

O preço oferecido para o agricultor é elaborado através de inúmeros fatores, como: 

meteorológicos, cotações do dólar, consumo do mercado interno, importação. Cabe ao 

agricultor planejar sua safra agrícola para assim manter um baixo custo, ganhando uma 

melhor rentabilidade. 

 O presente estudo teve identicaram-se os custos de uma propriedade agrícola através 

do método de custeio direto, apresentando as informações para uma melhor gestão e tomada 

de decisões futuras.  

Quanto ao desenvolvimento, levou-se em consideração todas as notas fiscais de 

compra de insumos, desde as anotações consideradas importantes para a obtenção de um 

resultado preciso. Também foram abordados custos com a manutenção da propriedade e 

alimentação efetuada durante o período de plantio e safra. O proprietário acompanhou o 

trabalho e sempre se mostrou disponível para eventuais dúvidas surgidas durante o 

desenvolvimento do estudo. 

Com um problema proposto, a pesquisa permitiu-se responder com clareza à pergunta 

“quais os custos das culturas de soja e trigo através do método de custeio direto da safra 

agrícola 2017/2018 em uma propriedade rural localizada no interior do município de 

Tapejara-RS?”. Com isso, chegou-se a um custo por saca de soja de RS 21,45 e por Há de R$ 

1.606,00 o trigo apropriou o custo por sacas de R$ 29,25 e de R$ 1.842,56 ao Há, assim com 

uma margem direta de 72,02% para a soja e 41,83% para o trigo, evidenciando um potencial 

de lucratividade em sua propriedade. 

Na sequência, foi abordada uma análise dos custos, volume e lucro. Com os resultados 

alcançados no trabalho para a margem de contribuição unitária, obteve-se R$ 43,21 para a 

soja e R$ 16,73 para o trigo. O ponto de equilíbrio está em 1.007 sacas para a soja e 991 para 

o trigo; na margem de segurança os resultados obtidos foram de 469 sacas para a soja e 101 

para o trigo. Mesmo com os fatores meteorológicos influenciando na cultura do trigo, 

verifica-se uma margem direta satisfatória, já a cultura da soja vem obtendo ótimos resultados 

nos últimos anos ficando assim evidente o cultivo em maior proporção desta cultivar.   
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 Dessa forma, o proprietário sentiu-se seguro em desenvolver novos projetos de 

investimento futuro, pois, de forma concreta, os cálculos demostraram a real situação da 

propriedade, assim podendo verificar quais aspectos precisam de maior atenção em relação 

aos custos. Nesse trabalho, mostrou-se a importância da contabilidade de custos independente 

do ramo de atividade, auxiliando no acompanhamento dos resultados futuros. 

Ainda que, o estudo teve seus objetivos concluídos, deve-se considerar algumas 

limitações: a pesquisa foi desenvolvida em apenas uma propriedade com um único método de 

custeio aplicado, tendo assim limitações para comparação em outras propriedades. E, além 

disso, é de grande dificuldade encontrar embasamento com os mesmos objetivos utilizados, 

não sendo possível verificar se os métodos utilizados são os adequados para a propriedade em 

estudo. 

Sugere-se para novas pesquisa a implantação de um novo método de custeio, para 

assim obter novos resultados e um comparativo entre eles. Também é viável verificar quais 

são os fatores que os instigam para as decisões futuras. 

Por fim, o proposto objetivo do trabalho foi alcançado: foi possível realizar as análises 

para as culturas em estudo, também essas informações presentes trouxeram um resultado por 

meio do qual é possível buscar novos planos de investimentos. 
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APÊNDICE 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

FAT – Faculdade e Escola 

Entrevista Semiestruturada 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA LEVANTAMENTO DOS CUSTOS PARA A 

PRODUÇÃO DE SOJA E TRIGO DA PROPRIEDADE. 

 

1) Descrição dos ciclos de culturas da propriedade 

DESCRIÇÃO SOJA TRIGO 

Definir área a ser plantada   

Dessecação   

2º Dessecação   

Preparo da Semente   

Plantio Semente e Adubo   

Tratamento com Ureia   

Tratamento   

2º Tratamento   

3º Tratamento   

Colheita   

Entrega do Produto   

Venda   

   

   

 

2) Quantidade e valor de insumo utilizados  

Insumos  Soja Quantidade Unidade Trigo Quantidade Unidade 

Semente       

Trat.de semente       

Inseticidas       

Ureia       

Adubo       

Fungicidas       

Herbicidas       
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3) Custos Indiretos da Produção 

Descrição Fixos Variáveis 

Combustível para planta  

 

  

Combustível para Dessecação  

 

  

Combustível para Tratamento  

 

  

Combustível para Colheita  

 

  

Combustível para frete  

 

  

Óleo Carte  

 

  

Diarista   

Deslocamento/Viagens  

 

  

Elétrica/água/telefone  

 

  

Depreciação 

 

  

Manutenção de Máquinas   

Manutenção em época de plantio   

Manutenção em época de safra   

   

   

   

 

4) Formalização da Propriedade; 

5) Custos com Mão-de-Obra; 

6) Benfeitorias da Propriedade; 

7) Implementos Agrícolas Utilizados para o cultivo Soja/Trigo. 

 


