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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como principal objetivo mensurar e analisar o resultado econômico das 

atividades produtivas de uma propriedade no interior do município de Tapejara/RS. A falta de 

um controle de custos eficaz das atividades produtivas dificulta o processo de tomada de 

decisão do produtor quanto ao tipo de atividade e aos investimentos necessários para realizá-

las. Sendo que para o pequeno produtor, que tem menor acesso a investimentos e a novas 

tecnologias de produção, administrar a propriedade rural a partir da adoção da gestão de 

custos é uma ferramenta essencial, que pode ser utilizada para reduzir os riscos e proporcionar 

um melhor direcionamento nas decisões e consequentemente obter melhores resultados. O 

levantamento dos dados foi feito a partir de um estudo exploratório, qualitativo e quantitativo, 

de natureza descritiva, avaliando-se os custos e resultados das atividades econômicas 

realizadas na propriedade, por meio de pesquisa prática, com visitas in loco e entrevistas. 

Contudo, destaca-se a importância da gestão de custos no contexto rural, proporcionando aos 

produtores novos instrumentos de gerenciamento, com melhores perspectivas frente ao seu 

negócio. Como resultado constatou-se que a propriedade gerou em suas atividades de milho, 

soja e leite, um lucro de R$ 26.492,53. 

 

Palavras-Chaves: Gestão de custos. Propriedade rural. Tomada de decisão. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A agricultura tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento do País, 

por meio de aspectos como geração de renda e emprego, desenvolvimento agrícola, entre 

outros. Porém, o cenário atual da economia brasileira requer da propriedade rural um maior 

controle e uma atenção especial por parte do empresário rural, sendo que o controle e 

planejamento das atividades da propriedade são fundamentais no gerenciamento da mesma, 

seja ela de pequeno, médio ou de grande porte, pois é imprescindível para uma ótima gestão. 

Em meio a um ambiente com tantas incertezas, variáveis, como por exemplo, o 

clima, que condiciona todas as atividades produtivas implicando riscos para a agricultura, e 

um mercado cada vez mais competitivo, é indispensável que o produtor rural planeje suas 

atividades, apure os custos de seus produtos, podendo assim optar por melhores decisões. 

Segundo Crepaldi (2012, p.49), no atual cenário da contabilidade rural, “o produtor 

rural guarda em sua memória as informações, não anota os acontecimentos que são de 

extrema importância para a correta contabilização”. 

Ainda conforme Crepaldi (2012), na maioria das propriedades os seus gestores não 

possuem condições para discernir os resultados obtidos com suas culturas, os custos de cada 

plantio desenvolvidos em sua propriedade, verificar quais seriam os mais rentáveis, onde 

poderiam minimizar os custos de produção. 

Assim sendo, as decisões dos produtores rurais, na maioria das vezes ainda são 

tomadas apenas por conhecimentos tecnológicos e experiências próprias na administração da 

propriedade. O desafio atual é a conscientização dos proprietários da necessidade de conhecer 

a realidade em que estão inseridos. Sendo que a atividade agrícola assim como qualquer outra 

atividade, necessita de mecanismos gerenciais, que lhe deem suporte no controle de suas 

atividades, acompanhando o seu desempenho para manter-se competitiva e com 

sustentabilidade. 

Dessa maneira, a contabilidade desenvolvida e aplicada no gerenciamento da 

propriedade rural será um ferramenta indispensável para todos os produtores rurais, 

ate os que não possuem estrutura suficiente para manter um controle de seus custos, 

despesas e receitas em suas propriedades rurais. (CREPALDI, 2012, p. 51) 

 

Para Batalha et al. (2001), as propriedades rurais, tanto empreendimentos rurais 

modernos como os da agricultura familiar, necessitam buscar um novo posicionamento no 

mercado, visando à prática de uma agricultura moderna ligada às agroindústrias ou a canais de 
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distribuição, à redução de custos de produção e busca por um faturamento fazem parte desse 

novo modelo produtivo.  

Os autores complementam enfatizando a importância de o produtor estar sempre 

atualizado sobre o mercado para que possa optar pelo tipo de atividade que lhe proporcione 

maior retorno financeiro. 

Ressalta-se que é de suma importância para qualquer empreendimento, o 

acompanhamento dos custos de produção das atividades que se desenvolve em sua 

propriedade, pois permite que se racionalize a utilização de recursos de capitais e uma visão 

real da rentabilidade em uma propriedade, além do mais o bom controle de custos e receitas, 

orientará o empresário rural na tomada de decisões. Com vistas a esses fatores o trabalho foi 

realizado em uma pequena propriedade rural situada no interior do município de Tapejara/RS, 

onde se passou a observar a situação atual da propriedade, possibilitando uma discrição dos 

custos e lucros gerados pelas atividades desenvolvidas na mesma, proporcionando aos 

produtores novos instrumentos de gerenciamento, com melhores perspectivas frente ao seu 

negócio. Por ser uma pequena propriedade rural o agricultor apostou em diversificar suas 

atividades para obter uma maior margem de lucros, porém a maior dificuldade do agricultor é 

controlar os custos da propriedade para manter certo capital de giro para realizá-las. 

Para o agricultor de pequenas propriedades rurais, entretanto, manter-se no mercado 

agrícola é uma tarefa difícil, pois o valor dos investimentos é elevado e há uma maior 

dificuldade em controlar os custos de produção, as despesas administrativas e manter o capital 

de giro necessário para realizar as atividades.  

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

métodos de apuração de custos e de resultados adaptados à tecnologia existente na 

propriedade e à cultura local torna-a sustentável em termos econômicos.  

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 

A ausência de uma gestão de custos na propriedade rural pode trazer inúmeras 

dificuldades, especialmente no controle dos investimentos e do desenvolvimento das 

atividades em geral. A falta de planejamento pode acarretar prejuízos, falta de perspectivas e 

dificuldades de crescimento, comprometendo assim o equilíbrio da propriedade rural.  



11 
 

 

Diante deste pressuposto sugere-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o resultado 

econômico das atividades de uma propriedade rural do município de Tapejara/RS? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Mensurar e analisar o resultado econômico de cada atividade da propriedade em 

estudo, auxiliando os proprietários em um melhor gerenciamento, conhecimento e 

rentabilidade de seus produtos. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar os custos e o resultado econômico da atividade da soja, do milho e do leite 

da propriedade; 

 Apurar o resultado global da propriedade; 

 Apresentar um quadro comparativo dos resultados de cada atividade. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A busca por maior produtividade nas propriedades rurais exige que os agricultores 

acompanhem a modernização do setor e como consequência um maior controle dos custos e 

lucros gerados pelas atividades desenvolvidas nas mesmas. 

Crepaldi (2012, p. 2), 
 

Na situação atual de vinculação e dependência do agricultor em relação ao mercado, 

torna-se indispensável aos produtores rurais o conhecimento aprofundado de seu 

negocio, a agricultura. Para tanto deve o produtor estar bem informado sobre as 
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condições de mercado, para os produtos agrícolas, bem como conhecer as condições 

dos recursos naturais de seu estabelecimento rural. 

 

O conhecimento das condições de mercado e dos recursos naturais dá ao produtor 

rural os elementos básicos para o desenvolvimento de sua atividade econômica, cabe a ele 

decidir o quê, quando e como produzir, controlar a ação e por último avaliar os resultados 

alcançados, conclui Crepaldi (2012). 

 Segundo Santos, Marion e Segatti (2002), o principal papel do agricultor ao 

administrar sua propriedade rural é planejar, controlar, decidir e avaliar os resultados, visando 

à maximização dos lucros. 

Ainda conforme Santos, Marion e Segatti (2002), que complementa a ideia de 

Crepaldi (2012), quando o agricultor tem conhecimento sobre os fatores internos e externos 

que circundam sua propriedade, maiores serão as possibilidades de melhorar os resultados 

econômicos de suas atividades e um controle eficiente do desenvolvimento das atividades 

financeiras, permite agilizar as decisões durante o processo produtivo.  

Portanto, o produtor rural deve estar atento às mudanças do mercado, buscando 

aprimorar suas técnicas produtivas e financeiras através da contabilidade de custos, sendo 

uma ferramenta que pode ser utilizada para diminuir os riscos e proporcionar um melhor 

direcionamento nas tomadas de decisões e consequentemente melhores resultados. 

Para Crepaldi (2010, p. 2), 
 

Contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar 

os custos e/os serviços. Ela tem a função de gerar informações precisas e rápidas 

para a administração, para a tomada de decisões. [...] Uma organização necessita ter 

uma contabilidade de custos bem estruturada para acompanhar e atingir seus 

objetivos em um mercado dinâmico e globalizado. 

 

Atualmente a contabilidade de custos possui duas funções muito importantes, que 

são: o auxílio ao controle e o apoio nas tomadas de decisões. Diante dessa situação, torna-se 

interessante o estudo, observando o fato de que a pequena propriedade rural, não possui 

nenhum sistema para seu gerenciamento, que possibilite ao produtor saber os custos e 

resultados do seu negócio, e ao mesmo tempo, despertando a importância de um sistema para 

a sua gestão, consequentemente, melhorando o gerenciamento do negócio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 AGRICULTURA COMO ATIVIDADE 

 

 

A agricultura é a atividade da qual o homem através da sua força e de suas ações 

realiza os processos produtivos em busca da satisfação de suas necessidades básicas. 

Crepaldi (2012), explica que a agricultura representa toda a atividade e exploração da 

terra, seja através do cultivo de lavouras e florestas ou da criação de animais, com o objetivo 

de obter produtos para satisfazer as necessidades humanas. 

   

A agricultura deve desempenhar a função de produzir alimentos baratos e de 

qualidade, produzir matéria-prima para a indústria, estar presente nas exportações 

para trazer retornos financeiros ao país e deve assegurar condições dignas de vida 

para o trabalhador rural (CREPALDI, 2012, p. 1). 

 

Conforme Santos, Marion e Segatti (2002, p. 23) “a agricultura é definida como a 

arte de cultivar a terra. Arte essa decorrente da ação do homem sobre o processo produtivo à 

procura da satisfação de suas necessidades básicas”.  

Os autores que se dedicam ao estudo da agricultura Crepaldi (2012), Santos, Marion 

e Segatti (2002), concordam que o fator mais relevante é a terra, pois na terra se aplicam os 

capitais e se trabalha para obter a produção. Desse modo uma das preocupações fundamentais 

que deve ter o empresário rural é conservar a capacidade produtiva da terra, sendo estas as 

características que fazem a diferença e indicam o caminho para produtores bem sucedidos. 

Ainda conforme Santos, Marion e Segatti (2002) a agricultura será tão mais próspera 

quanto maior for o domínio que o homem venha a ter sobre o processo de produção, que se 

obterá na medida do conhecimento acerca das técnicas de execução e gerência. 

Com a evolução da tecnologia e a busca por adquirir produtos de melhor qualidade, o 

produtor rural necessita desenvolver cada vez mais técnicas, tanto na área de produção como 

também no gerenciamento financeiro de sua propriedade. Mesmo sendo um pequeno produtor 

rural, ele é um empresário que gerencia o seu negócio e sua atividade. 

 Para Crepaldi (2012, p. 03) o administrador rural é responsável por decidir o que 

produzir, quando e como produzir, assim como controlar e avaliar o andamento das 

atividades. 
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A Administração Rural é, portanto, o conjunto de atividades que facilita aos 

produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua unidade de produção, a 

empresa agrícola, com o fim de obter o melhor resultado econômico, mantendo a 

produtividade da terra.  
 

Portanto o empresário rural, para sobreviver e prosperar precisa diferenciar-se dos 

demais empresários, desenvolvendo estratégias competitivas de produção como planejamento, 

controle financeiro e de resultados e o controle de produção. 

Entende-se que para o agronegócio do produtor rural ser economicamente 

sustentável, este precisa administrar a propriedade, controlar e gerenciar os custos de forma a 

gerar competitividade e diversificar suas atividades. Não deixando de considerar que em 

épocas de dificuldades, é necessário dispor de um nível de renda que venha a permitir a 

sobrevivência do empreendedor rural de maneira digna. 

 

 

2.2 PROPRIEDADE RURAL  

 

 

Para a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Lei nº 9.393, de 1996 (2015) uma 

pequena gleba rural, é caracterizada da seguinte forma: 

 

Pequena gleba rural é o imóvel rural com área igual ou inferior a: 

I – 100 ha, se localizado em município compreendido na Amazônia Ocidental ou no 

Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense; 

II – 50 ha, se localizado em município compreendido no Polígono das Secas ou na 

Amazônia Oriental;  

III – 30 ha, se localizado em qualquer outro município. 

  

Conforme a lei nº 9.393 de 1996, referida acima a propriedade rural em estudo se 

caracteriza em uma pequena propriedade rural, por localizar-se no interior do município do 

Rio Grande do Sul, com cerca de 9.5 (nove e meio) hectares.  

Em geral, a pequena propriedade rural é caracterizada pela gestão familiar, o 

agricultor familiar é aquele que trabalha e administra uma pequena área de terra, própria ou de 

terceiros, empregando basicamente, mão-de-obra familiar. A atividade rural é considerada, 

hoje, uma empresa e os agricultores são os empresários rurais.  

Segundo Marion (2012, p. 02), “empresas rurais são aquelas que exploram a 

capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da 

transformação de determinados produtos agrícolas”.  
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Entende-se que diante dessa realidade a administração de uma propriedade rural é 

bastante complexa e exige dos administradores um rol de habilidades para possibilitar a essa 

unidade rural garantias de competitividade e, no caso da agricultura familiar, a 

sustentabilidade financeira. 

Para os empresários rurais, uma das tarefas mais complexas hoje, é administrar bem 

sua empresa rural. No entanto, a produção na atividade agrícola, pelas suas particularidades, 

exige escolhas racionais e utilização eficiente dos fatores produtivos. Esse processo de tomada 

de decisão reflete no seu custo total que, por sua vez, impacta os bons resultados da atividade. 

  

 

2.3 PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE  

 

 

A cadeia produtiva do leite é uma das mais importantes do complexo agroindustrial 

brasileiro. O leite está entre os seis produtos mais importantes da agropecuária brasileira, o 

agronegócio do leite e seus derivados desempenham um papel relevante no suprimento de 

alimentos além da sua importância nutritiva o leite desempenha um relevante papel social, 

principalmente na geração de empregos. Segundo dados da empresa brasileira de pesquisa 

agropecuária (EMBRAPA, 2015) o país tem, hoje, acima de um milhão e cem mil 

propriedades que exploram leite, ocupando diretamente 3,6 milhões de pessoas.  

Como se pode observar, o agronegócio do leite ocupa posição de destaque na 

economia brasileira, além de ser um produto indispensável na alimentação humana, constitui-

se em uma atividade econômica de suma importância na economia do país e principalmente 

para um número significativo de agricultores familiares. 

 

 

2.4 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL 

 

 

O Brasil vem se destacando no cenário mundial, segundo a empresa brasileira de 

pesquisa agropecuária (EMBRAPA , 2015) ocupa hoje a sexta posição no ranking mundial de 

produção de leite, isto se da por uma característica que difere o Brasil dos demais países, o 

fato de nossa produção leiteria estar presentes em todas as regiões, estados e municípios do 

país, podendo levar em consideração também que um dos principais fatores dessa diferença, é 
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a sua estrutura fundiária, que é extremamente ampla e fragmentada, e as boas condições 

naturais, fazem com que o custo da produção seja relativamente baixo, tornando a atividade 

leiteira bastante competitiva no mercado internacional.  

O produtor de leite pode transformar sua atividade em uma opção competitiva com 

qualquer outro empreendimento dentro de uma visão do retorno do capital investido. Apesar 

disso, na produção de leite o que se encontra é uma grande melhoria na questão da tecnologia, 

pois a cada dia que passa os produtores estão investindo em novas máquinas, equipamentos, 

assistência técnica e mão de obra qualificada, para contribuir com o aumento da qualidade de 

sua produção, fazendo com que a produção de leite se torne cada dia mais competitiva com as 

demais atividades existentes no mercado. 

Nas últimas décadas, a relação das atividades agropecuárias com o mercado 

(agronegócio) tem passado por uma significativa transformação, o que relata a EMBRAPA 

(2015) que o Brasil apresenta importantes oscilações no mercado leiteiro, principalmente no 

que se refere ao preço de venda do produto, estas mudanças motivaram a tomada de novas 

direções pelo setor, que está bem organizado e mostrando progressos. 

Dessa maneira, a produção de leite constitui-se em uma estratégia para o pequeno 

produtor na composição de renda, como uma alternativa para a agricultura familiar, e para o 

desenvolvimento de muitas regiões brasileiras. 

 

 

2.5 PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA 

 

 

 A pesquisa realizada sobre a cadeia produtiva do leite, realizada pela EMATER/RS, 

em maio de 2015 no município de Tapejara/RS, conta com 960 (novecentos e sessenta) 

propriedades rurais, onde apenas 519 produtores de leite são enquadrados como agricultores 

familiares com área média de 10 (dez) hectares por produtores de leite. Segundo a 

EMATER/RS, uma pequena propriedade rural é caracterizada pela agricultura familiar, tendo 

em vista a quantidade de hectares e a quantidade da renda bruta anual. Segundo dados do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2015), uma pequena propriedade rural é 

caracterizada por tem renda bruta anual familiar de até R$ 6.000,00 (seis) mil reais. 

Na Tabela 1, pode-se observar a quantidade e o destino do leite produzido por ano no 

município de Tapejara, representado por 519 (quinhentos e dezenove) produtores com o 
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rebanho estimado de 5.000 (cinco mil) vacas leiteiras, produzem um total de 14.577.000 

(quatorze quinhentos e setenta e sete mil) litros de leite por ano. 

 

Tabela 1: Produção total de leite no município. 

Itens Venda leite 

cru p/ 

cooperativas 

Agroindústria 

própria (queijos) 

Venda leite cru 

diretamente p/ 

consumidores 

Produção p/ 

consumo 

familiar 

Totais do 

município 

Nº de Produtores 480 05 04 30 519 

Nº vacas leiteiras 4.800 150 20 30 5.000 

Produção (litros/ano) 14.400.000 45.000 60.000 72.000 14.577.000 

Fonte: EMATER/RS (2015) 

 

Na Tabela 2, é possível analisar o volume diário de produção de leite no município 

de Tapejara, em função dos produtores existentes. 

 

Tabela 2: Produtores de leite do município em função do volume diário de produção. 

Itens Até 50 

litros/dia 

Entre 51 e 

100litros/dia 

Entre 101 e 

150litros/dia 

Entre 151 e 

200litros/dia 

Entre 201 e 

300litros/dia 

Entre 301 e 

500litros/dia 

Nº produtores 37 192 157 70 60 3 

Fonte: EMATER/RS (2015) 

 

Algumas dificuldades são encontradas no município de Tapejara pelos produtores de 

leite, conforme dados da EMATER/RS, sendo representados na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Dificuldades enfrentadas para a produção e comercialização de leite no município. 

 

Itens 

Deficiência de 

mão-de-obra 

Fornecimento de 

energia elétrica 

Reduzida escala 

de produção 

Falta de 

descendentes 

Nº de produtores 480 200 40 200 

Fonte: EMATER/RS (2015) 

 

Analisando-se a Tabela 3, entre as dificuldades enfrentadas a de maior relevância no 

meio rural é a deficiência de mão de obra e falta de interesse dos descendentes. 
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2.6 DESCRIÇÃO DO CICLO DAS CULTURAS  

 

 

Há propriedades em que o produtor diversifica suas culturas, essas culturas 

geralmente apresentam colheitas em períodos diferentes no ano.  

“O ciclo da cultura é a principal característica genealógica da planta, é o tempo de 

vida produtiva, a contar da data em que se coloca a semente ou a muda no solo até a data da 

última colheita em nível comercial”, conforme (SANTOS, MARION E SEGATTI, 2002, p. 

24). As culturas são de acordo com os mesmos autores: 

a) Culturas Temporárias: aquelas sujeitas ao replantio após a colheita. 

Normalmente, o período de vida é curto, cujo ciclo é de no máximo 01 (um) ano. Exemplos: 

soja, milho, trigo, aveia, arroz, e outros. Esse tipo de cultura é também conhecido como anual.  

Marion (2012), explica que em razão dessas características esse tipo de cultura é 

também conhecido como anual, pois após a colheita são arrancadas do solo para que seja 

realizado novo plantio. 

b) Culturas Permanentes: são cultivos cujo ciclo é de longo prazo, considerando 

o tempo necessário para a formação do viveiro, formação e manutenção da planta e colheita. 

Por exemplo: café, laranja, pêssego, uva e outros. 

No ponto de vista do Marion (2012) normalmente atribui-se as culturas permanentes 

uma duração mínima de quatro anos, ou basta apenas a cultura durar mais do que um ano e 

proporcionar mais de uma colheita para ser permanente.  

Neste sentido, para o gestor da propriedade, é de suma importância o conhecimento 

do ciclo das culturas para o controle e planejamento eficiente e eficaz na propriedade rural, 

bem como o período correto para a plantação, fertilização, pulverização, para assim, chegar ao 

auge. 

 

 

2.6.1 Processo de produção da cultura da soja 

 

 

Conforme a Embrapa (2015), o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, 

atrás apenas dos EUA.  O Brasil deve produzir ao menos 200,7 milhões de toneladas de grãos 

na safra de 2014/2015, de acordo com o levantamento realizado em abril de 2015, pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O número corresponde a um crescimento de 
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7,06 milhões de toneladas (3,6%) na comparação com a safra anterior, quando foram 

produzidas 195,6 milhões de toneladas de grãos. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), também divulgou o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, a 

expectativa pelos dados do instituto é que o país encere 2015 com uma produção agrícola de 

199,7 milhões de toneladas. De acordo com a Conab a produção de soja foi mais uma vez 

responsável pelo crescimento da produção de grão no país, com incremento de 9,5% o que 

representa 8,16 milhões de toneladas. 

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS, o percentual da área 

colhida das lavouras de soja no Rio Grande do Sul chegou aos 80%, mesmo com as condições 

climáticas instáveis em determinados períodos, representa um avanço de 15 pontos 

percentuais em relação ao período anterior e 10 em relação ao ano passado nesta mesma 

época. Como já era esperada, a qualidade também não tem apresentado problemas, apenas em 

alguns casos isolados e pontuais, o que permite aos produtores comercializar a produção sem 

maiores dificuldades, na média geral, a produtividade se mantém ao redor dos 2.900 kg/ha, 

aponta o informativo. 

A alta da produção da soja é proporcionada pela combinação entre clima favorável, 

com sol e chuva nos momentos ideais, e maiores investimentos em tecnologia dos produtores, 

movimento incentivado pelas perspectivas positivas na economia brasileira. Além disso, o 

resultado foi impulsionado pela preferência da maior parte dos produtores pela soja, em vez 

do milho, em função do melhor cenário de preços. 

 

 

2.6.2 Processo de produção da cultura de milho 

 

 

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater/RS (2015), o percentual da área 

colhida das lavouras de milho no Rio Grande do Sul chegou aos 82% do total semeado, 

mesmo com a priorização dos produtores para a soja, devido à maior perecibilidade da 

oleaginosa após maturação e das condições meteorológicas, o percentual atual marca uma 

diferença de 18 pontos em relação à média dos últimos anos. Apesar dos contratempos 

enfrentados pelos produtores de milho, como déficit hídrico – severo em alguns casos – e 

excesso de calor em determinados momentos, muitas regiões vêm obtendo produtividades 

médias acima do esperado. Isso indica a possibilidade de o Rio Grande do Sul colher uma 



20 
 

 

safra similar à obtida no ano passado, de 5,45 milhões de toneladas, apesar da diminuição de 

6% na área, estima a Emater/RS. 

O milho, em conjunto com a soja, responde por quase 80% da produção de grãos do 

país. A diferença entre as duas está no fato de a soja ter forte valor no mercado internacional, 

enquanto a produção de milho é voltada ao mercado interno. Como cultura, o milho teve 

evoluções nos últimos trinta anos, com incrementos na produção na ordem de 3% ao ano. 

A produção brasileira de milho em grãos tem dois destinos: primeiro, o consumo no 

estabelecimento rural, referindo-se aquela parcela do milho que é produzida e consumida no 

próprio estabelecimento, destinando-se ao consumo animal em sua maior parte e ao consumo 

humano, o segundo a oferta do produto no mercado consumidor, onde tem-se fluxos de 

comercialização direcionados para fabricas de rações, indústrias químicas, mercado de 

consumo in natura e exportações. 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2015 (IBGE, 2015), cerca de 21% da 

produção de milho é consumido nas propriedades, enquanto que 79% é comercializada para 

cooperativas, indústrias, intermediários e diretamente aos consumidores, sendo que somente 

30% das propriedades comercializam sua produção diretamente. 

Dentre os cereais cultivados no Brasil, o milho é o mais expressivo, por suas 

características fisiológicas, a cultura do milho tem alto potencial produtivo, já tendo sido 

obtida no Brasil produtividade superior a 16 TON/ha, em concursos de produtividade de 

milho conduzidos por órgãos de assistência técnica e extensão rural e por empresas produtoras 

de semente (EMBRAPA, 2015). 

 

 

2.7 CONTABILIDADE RURAL 

 

 

Entre os vários campos de atuação da contabilidade está a contabilidade rural, que 

nos dias atuais tem sido uma ferramenta de informações indispensável para a sobrevivência 

das empresas.  

As empresas da área rural estão em um ambiente de constantes mudanças. por ser um 

setor que trabalha com adversidades, como o clima e o preço de venda de seus produtos que é 

definido pelo mercado, adaptar-se a essa realidade é uma questão de sobrevivência. O que se 

busca na atual conjuntura é o desenvolvimento de controles e análises desse setor, para mantê-

lo atualizado e com ferramentas que o deixem seguros para a tomada de decisão e 
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principalmente preparado para eventuais mudanças. Sob essa ótica surge a necessidade da 

contabilidade rural. 

Crepaldi (2012, p.84) define contabilidade rural como: 

 

Um instrumento da função administrativa que tem como finalidade controlar o 

patrimônio das entidades rurais; apurar o resultado das entidades rurais e prestar 

informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das entidades rurais aos diversos 

usuários das informações contábeis. 

 

Ainda conforme o autor, a contabilidade é a ciência que estuda e controla o 

patrimônio rural das entidades, mediante os registros, a demonstração expositiva e a 

interpretação dos fatos nele ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre o resultado 

econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial. 

Marion (2012), por sua vez, afirma que a Contabilidade pode ser analisada de modo 

geral ou particular e que, quando aplicada a um ramo específico, normalmente é denominada 

de acordo com a atividade daquele ramo. Dessa forma, a Contabilidade Rural é assim 

denominada por debruçar-se sobre o patrimônio das entidades rurais. 

Entende-se que a Contabilidade Rural, dentro do sistema de informações da empresa 

rural, auxilia na geração de informações para o planejamento, controle das atividades e para 

sua estrutura. Historicamente a Contabilidade Rural, surgiu da necessidade de controlar o 

patrimônio das entidades rurais. 

 

 

2.8 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

 

Uma importante ferramenta da contabilidade rural para a tomada de decisões é a 

contabilidade de custos.  A Contabilidade de Custos é especializada na gestão econômica do 

custo e dos preços de venda dos produtos e serviços, ela projeta e opera sistemas de custos, é 

um conjunto de procedimentos empregados para a determinação do custo de um produto. 

Segundo Crepaldi (2010, p. 2), 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 administração, para a tomada de decisões”. 

Leone (2010, p. 6) registra que: 
 

A Contabilidade de Custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir 

informações para os diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às 
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funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das operações 

e de tomada de decisões. [...] A Contabilidade de Custos coleta, classifica e registra 

os dados operacionais das diversas atividades da entidade. 

 

Conforme relatam os autores Crepaldi (2010) e Leone (2010) podemos compreender 

que a contabilidade de custos nos dias de hoje representa cada vez mais um fator de extrema 

importância para o sucesso da empresa, pois é através dela que o empresário tem o controle 

do quanto seu produto ou serviço custa, o auxiliando na formação de preços e na tomada de 

decisão para estratégias de vendas de modo a aumentar o lucro do empreendimento. 

De acordo com 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. 

 

No entanto, não basta apenas gerar a informação, é preciso direcioná-la para a pessoa 

certa e em tempo hábil para produzir resultados satisfatórios para a entidade, em que a 

organização seja beneficiada como um todo. Isso porque além de controlar os custos, a 

Contabilidade de Custos deve comparar os custos projetados com o custo real, determinando 

assim os custos ideais para a empresa, tendo preocupação com todas as áreas da empresa 

(KROETZ & VIEIRA, 2008). 

O principal objetivo da Contabilidade de Custos é fornecer informações úteis a seus 

usuários, tanto internos quanto externos. Além de cumprir uma exigência fiscal, é um valioso 

instrumento de gestão que permite o alcance dos objetivos dos acionistas; fornece 

informações contábeis para planejar e controlar, tomar decisões, fornece relatórios aos 

acionistas e governo (as exigências fiscais) e antecipa os custos. 

 

 

2.9 CUSTOS NO AGRONEGOCIO 

  

 

Os sistemas de custos, atualmente possuem objetivos amplos e específicos, com 

grande importância como ferramenta no processo administrativo de qualquer 

empreendimento. É muito importante na agropecuária, pois os espaços de tempo entre a 
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produção e vendas, ou seja, entre custos e receitas, fogem à simplicidade de outro tipo de 

negócio (SANTOS, MARION e SEGATTI, 2002). 

Para que qualquer empreendimento seja bem sucedido em sua área de atuação, 

sobretudo no Agronegócio, ele deverá estar subordinado a uma administração eficiente que 

possa garantir condições competitivas. A eficiência de uma administração depende, dentre 

vários instrumentos, de um suporte capaz de prover informações contábeis relevantes para as 

diversas decisões gerenciais, atualizando de maneira sistemática os diversos usuários destas 

informações. Este processo se dá através de um sistema de custos que determina a atual 

situação financeira e contábil da empresa.  

 

 

2.10 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

 

A contabilidade de acordo com Frezatti et al (2009), apresenta em sua proposta 

situar-se como um banco de dados empresarial estruturado para permitir respostas de 

demandas ligadas aos vários processos de decisão no qual se encontra a organização. Desta 

maneira, a Contabilidade com sua pretensão, estrutura-se da metodologia que permite dispor 

de métodos, instrumentos que fomentam e tornam os processos decisórios estruturados sob 

várias perspectivas para diversos propósitos. 

Para responder as diversas demandas de informações de custos frente aos diversos 

propósitos, a Contabilidade de custos mensura custos por meio de métodos de custeio. Deste 

modo, cabe aos métodos definir quais elementos devem ser considerados, incluídos como 

custos de produção e não o que deve ser deduzido do resultado (MARTINS e ROCHA, 2010). 

Métodos de Custeio referem-se à forma em que os custos de uma empresa são 

apropriados e distribuídos a cada setor ou departamento. Martins (2003) define método de 

custeio como sendo um Método de Apropriação de Custo. 

Crepaldi (2010, p.228) complementa que o “método de custeio é o método usado 

para a apropriação de custos”.  Ou seja, custeio são métodos de apuração de custos, maneiras 

segundo as quais procederemos à acumulação e apuração de custos da produção.  

Segundo Wernke (2005, p. 17), 

 

Método é um vocábulo de origem grega e resulta da soma das palavras meta 

(resultado que se deseja atingir) e hodós (caminho). É, portanto, o caminho para 
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chegar aos resultados pretendidos. Custeio significa atribuir valor de custos a um 

produto mercadoria ou serviço. 

 

Uma das principais utilidades do método de custeio é servir como ferramenta de 

controle sobre as atividades produtivas. Para se alocar os custos aos produtos, se utiliza os 

métodos de custeio que são utilizados para chegar a um determinado resultado. 

Computar ou não elementos na mensuração de custos torna os métodos de custeio 

diferente entre si, possibilitando assim diversas alternativas de decisão, dependendo desta 

maneira fundamentalmente das necessidades dos usuários. 

Dutra (2010, p. 241) acrescenta que “o estudo de custos de produção pode ser feito 

sob dois enfoques: o econômico e o contábil. O primeiro diz respeito aos custos para tomada 

de decisões, e o segundo trata dos custos voltados para a apuração do resultado”. 

Os métodos de custeio mais conhecidos ou utilizados atualmente são: Custeio por 

Absorção, Custeio Variável, Direto, e o Custeio Baseado em Atividades. Os três métodos de 

custeio mencionados possuem virtudes e limitações específicas, cabendo à empresa que 

pretende utilizá-los averiguar qual se adapta melhor as necessidades informativas e as 

peculiaridades das operações executadas. Para facilitar tal análise, nos próximos capítulos 

serão detalhados esses métodos, evidenciando as principais características. 

 

 

2.10.1 Custeio por Absorção 

 

 

Considerado como um método de custeio tradicional, o Custeio por Absorção 

fundamenta-se na mensuração, inclusão nos custos dos produtos tanto dos elementos dos 

custos variáveis quanto dos custos fixos de produção do período (GUERREIRO, 2011). 

Wernke (2005, p. 18) conceitua, 

 

O Custeio por Absorção designa o conjunto de procedimentos realizados para 

atribuir todos os custos fabris, quer fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos 

produtos fabricados em um período. Com isso, os produtos “absorvem” todos os 

gastos classificáveis como custos – matérias-primas, salários, e encargos sociais, 
depreciação das máquinas, aluguel do período industrial etc. – independentemente 

de sua natureza, se custos fixos ou não, se custos diretos ou não. 

 

Crepaldi (2010, p. 229), menciona que “todos os custos de produção são apropriados 

aos produtos do período”, ou seja, nele todos os custos de produção fixos e variáveis são 
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incluídos no custo do produto para fins de custeio dos estoques e por sua vez todas as 

despesas fixas e variáveis são incluídas. 

O custeio por absorção abrange todos os custos da empresa, além de respeitar os 

princípios fundamentais de contabilidade e ser aceito pela legislação brasileira. 

Segundo Martins (2003, p. 37), 

 

Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios de 

contabilidade geralmente aceitos, nascido da situação histórica mencionada. 

Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os 

de produção; todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para 

todos os produtos feitos. 

 

O custeio por absorção de acordo com Leone (2004, p. 95) “é o método usado pelos 

contadores pelo qual todos os custos de fabricação, sejam diretos ou indiretos, fixos ou 

variáveis, relevantes ou não, são debitados à produção”. 

Dutra (2010, p. 241) define que o Custeio por Absorção, “é o mais utilizado quando 

se trata de apuração de resultado e consiste em associar aos produtos e serviços os custos que 

ocorrem na área de elaboração, ou seja, os gastos referentes às atividades de execução de bens 

e serviços”. 

Ainda conforme Dutra (2010), esse método do ponto de vista técnico-contábil, é o 

mais utilizado por seguir os princípios contábeis que lhe são pertinentes e ainda por atender à 

legislação em vigor no país. 

O Custeio por Absorção é o método derivado da aplicação dos princípios 

fundamentais da contabilidade e é, no Brasil, adotado pela legislação comercial e fiscal, 

complementa Crepaldi (2010). 

 Ao se concluir o custeio por absorção é o método mais utilizado atualmente quando 

se deseja atribuir um valor de custos ao produto, esse método consiste basicamente na 

apropriação de todos os custos de produção ao produto. Método aceito pela legislação 

comercial e fiscal e pelos Princípios Fundamentais de Contabilidade. É muito utilizado para 

finalidades contábeis, já para fins gerencias recebe criticas, pois utiliza rateios não confiáveis 

para distribuir os custos entre os departamentos e/ou produtos, e nem sempre tais critérios são 

objetivos, portanto, podem distorcer os resultados. 
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2.10.2 Custeio Variável ou Direto 

 

 

O custeio direto também conhecido como variável é um tipo de custeamento que 

considera como custo de produção de um período apenas os custos variáveis incorridos, 

desprezando os custos fixos (CREPALDI, 2010). 

Com a evolução dos processos de elaboração de bens e serviços, o comportamento 

dos custos diretos deixou de ser exclusivamente variável e a dos indiretos de ser fixo, 

tornando inadequado o título original. Assim, deve ser entendido que o custeio direto seria 

mais bem intitulado por custeio variável, uma vez que envolvesse todos os custos variáveis, 

quer seja diretos ou indiretos, necessários à obtenção de produto ou serviço, englobando, não 

só matéria-prima e mão-de-obra direta, mas também os custos indiretos, além das despesas 

variáveis. Observa-se, portanto, que se o produto ou serviço não foi elaborado ou prestado, 

todos os gastos dispensáveis são considerados pelo método do custeio variável (DUTRA, 

2010). 

Para Wernke (2005, p. 89), 

 

Esse método assume que somente os gastos variáveis de produção e de 

comercialização do produto ou serviço (como matérias-primas utilizadas, serviços 

de terceiros aplicados ao produto, tributos sobre vendas, comissões de vendas etc.) 

devem ser considerados no custeamento da produção. Todos os demais gastos, que 

não são facilmente associáveis a determinado produto ou serviço, devem ser 

transferidos à demonstrações do resultado (DRE) como despesas do período, sem 

serem apropriados aos produtos fabricados (ou serviços prestados).  

 

Pode-se, portanto considerar, conforme os autores Wernke, Dutra e Crepaldi que no 

Custeio Variável somente são alocados aos produtos os custos variáveis referentes às 

quantidades produzidas no período, ficando os custos fixos separados e considerados como 

despesas deste mesmo período. 

Para Martins (2003, p. 202), 

 

O Custeio Variável tem condições de propiciar muito mais rapidamente informações 

vitais à empresa; também o resultado medido dentro do seu critério parece ser mais 

informativo à administração, por abandonar os custos fixos e tratá-los contabilmente 

como se fossem despesas, já que são quase sempre repetitivos e independentes dos 

diversos produtos e unidades. 
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 Segundo Leone (2004, p. 96) o custeio variável “é o procedimento empregado pela 

contabilidade de custos para determinar o custo de uma produção no qual só são debitados à 

conta de fabricação os seus custos variáveis, diretos e indiretos”. 

Deste modo, no Custeio Variável não é possível mensurar o custo total de um objeto 

de custeio, uma vez que este método não aloca os custos e despesas fixas, afetando estes 

somente o resultado do período (MARTINS e ROCHA, 2010). Mesmo assim, a não inclusão 

dos custos fixos nos produtos no método de Custeio Variável não desestimula a discussão 

referente estes tipos de custos. 

É importante ressaltar que este método não é aceito para fins externos e fiscais, 

porém, fornecem informações indispensáveis como a margem de contribuição, o ponto de 

equilíbrio, a margem de segurança e alavancagem operacional, que são instrumentos 

fundamentais para a tomada de decisão. O fato do método de custeio variável não ser aceito 

pela legislação tributaria, o mesmo serve única e exclusivamente para fins gerenciais.  

 

 

2.10.3 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

 

O método de Custeio Baseado em Atividades (ABC – abreviatura do inglês “Activity 

Based Costing”), originou-se da tentativa de melhorar a qualidade da informação contábil 

para a tomada de decisão, com o objetivo de desenvolver uma metodologia que melhorasse a 

informação para gerenciar seus custos indiretos.  

De acordo com Dutra (2010, p. 249), “esse método atribui aos objetos de custeio – 

produtos, serviços, clientes, etc. – todos os custos e despesas, sendo os diretos por apropriação 

e os indiretos rastreados por direcionadores de custo”. 

O custeio ABC é mais que uma metodologia de custeio, destacando-se como uma 

ferramenta gerencial. Neste sistema, os custos variáveis são alocados diretamente ao objeto de 

custeio e os custos indiretos são rastreados e na impossibilidade de efetuar-se tal 

rastreamento, eles são rateados. Portanto, todos os custos são absorvidos pelo objeto de 

custeio, seja através da alocação pelo rastreamento, ou pelo rateio.  

Este método surgiu com o objetivo de diminuir as arbitrariedades constantes em 

outros métodos de custeio, pois é possível observar a dinâmica dos custos indiretos.  

Martins (2003 p. 103) define “O ABC é uma ferramenta que permite melhor 

visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro da empresa e suas 
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respectivas relações com os produtos.” Martins (2003 p. 87), complementa ainda que: “é um 

método de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio 

arbitrário dos custos indiretos”. 

Na concepção dos autores, citados acima, o Custeio por Atividades é definido como 

um método de análise de custos, que tem por base foco no conceito de processos, atividades e 

direcionadores de custos. 

Wernke (2005, p. 30), 

 

No ABC os custos são atribuídos aos produtos com base na proporção do consumo 

médio das atividades requeridas para fabricar cada produto. Com isso, os custos são 

associados às atividades e, em seguida, repassados aos produtos por intermédio dos 

direcionadores de custos. 

 

O ABC é uma metodologia de apuração de custos cuja característica de maior 

destaque é a capacidade de distribuir as despesas e os custos indiretos aos produtos de forma 

mais junta. Para concretizar essa melhor alocação das despesas e dos custos indiretos, esse 

método utiliza diversos critérios de rateio que atribuem-se ao valores respectivos aos produtos 

com base no consumo efetivo das atividades pelos itens produzidos no período (WERNKE, 

2005). 

O método do Custeio baseado em atividades – ABC, não é muito utilizado, devido a 

sua complexidade, e diferencia-se dos outros métodos por ser uma ferramenta ampla que, 

além de realizar um profundo rastreamento dos custos, auxilia no processo de gestão dos 

custos, não podendo ser utilizado para a apuração de impostos nem para a distribuição de 

dividendos, por ser um método exclusivamente para fins gerencias. 

 

 

2.11 ANÁLISE DA RELAÇÃO CUSTO/VOLUME/LUCRO 

 

 

A utilização dos custos para auxílio à tomada de decisões, a previsão ou o 

planejamento do lucro da empresa é ponto importante. Um conjunto de procedimentos, 

denominados análise de custo-volume-lucro, determina a influência no lucro provocada por 

alterações nas quantidades vendidas e nos custos.  

Uma das ferramentas da área de custos que pode ser utilizado nas decisões gerenciais 

é a análise de custo/volume/lucro. Por isso a análise aprofundada desse instrumento é 

indispensável aos gestores das empesas que atuam em mercados de concorrência acirrada, 
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principalmente se consideradas as diversas informações gerencias que proporciona. 

(WERNKE, 2005) 

 Leone (2004, p. 33) assim define a análise da relação custo/volume/lucro: 

  

É o modelo pelo qual os contadores de custos, no sentido de produzirem 

informações mais úteis para os seus usuários, analisam as relações entre os preços de 

venda, os custos, os lucros, os volumes das atividades, a capacidade atingida e os 

efeitos das modificações desses itens no desempenho atual e prospectivo da 

entidade. 

 

Para Crepaldi (2010, p. 251) a análise custo/volume/lucro, “é um instrumento 

utilizado para projetar o lucro que seria obtido a diversos níveis possíveis de produção e 

vendas, bem como para analisar o impacto sobre o lucro de modificações no preço de venda, 

nos custos e em ambos”. 

Segundo Maher (2001, p. 432), a análise do custo/volume/lucro: 

 

Ajuda a definir a relação entre os custos utilizados no processo de elaboração de 

orçamentos. Os administradores precisam entender o inter-relacionamento de custos, 

volume e lucro no planejamento e tomada de decisão. Seus departamentos de 
contabilidade de custos fornecem-lhe informações e análise que os ajudam a tomar 

decisões que envolva qualquer desses três parâmetros. Os administrativos também 

utilizam a análise CVL para determinar como uma expansão das facilidades de 

produção – e as correspondentes alterações nos custos – impactam o lucro. 

 

Sendo assim, o instrumental de análise custo/volume/lucro fornece ao gestor 

informações relevantes que contribuem para o processo decisório quanto à administração de 

preços, diminuição de custos e maximização dos lucros. 

 

 

2.12 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

 

Atualmente, as empresas necessitam identificar quais produtos possuem um maior 

grau de contribuição para o lucro e, consequentemente, quais contribuem pouco ou geram 

prejuízos para a lucratividade da organização. Para que se possa alcançar esse objetivo, torna-

se necessário conhecer a capacidade de cada produto gerar receitas e os custos a eles 

relacionados. Com base nessas informações, verifica-se quais produtos são mais rentáveis 

para a empresa, aplicando um direcionador de fundamental importância para a tomada de 

decisão, a margem de contribuição. 
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A margem de contribuição é conceituada por Wernke (2005, p. 99), como sendo “[...] 

o valor resultante da venda de uma unidade após serem deduzidos, do preço de venda 

respectivo, os custos e despesas variáveis associados ao produto comercializado”. 

Para Crepaldi (2010, p. 236), “a margem de contribuição é a diferença entre o preço 

de venda e a soma dos custos e despesas variáveis. É o valor de cada unidade efetivamente 

que traz a empresa de sobra entre sua receita e o custo que de fato provocou e lhe pode ser 

imputado sem erro”. 

Na visão Padoveze (2006), a margem de contribuição expressa o lucro variável. Ela é 

a diferença entre o preço de venda unitário do produto e os custos e despesas variáveis por 

unidade de produto, significando que, em cada unidade vendida, a empresa lucrará 

determinado valor e multiplicando pelo valor total vendido, surge à margem de contribuição 

total do produto para a empresa. 

Na visão dos autores, podemos conceituar que a margem de contribuição é a receita 

de vendas menos o total de custo variável, que possibilita avaliar o desempenho de um 

produto ou conjunto de produtos de uma empresa. Sendo um instrumento de auxílio aos 

gestores na tomada de decisão, 

Conforme Berti (2009), a margem de contribuição, 

 

Conceitua-se como margem de contribuição 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.  

 

Seguindo nessa mesma linha de pensamento a margem de contribuição possibilita 

conhecer a real alocação dos custos variáveis nas atividades, como também pode mostrar as 

perspectivas de competição entre as diferentes atividades da empresa. A margem de 

contribuição também pode ser utilizada para informar a eficiência na utilização de recursos 

diretos e para determiná-la diminuem-se da receita bruta de uma atividade os custos e 

despesas variáveis (SANTOS, 2002). 

Pode-se, portanto, considerar que a margem de contribuição destina-se a mostrar 

quanto sobrou da receita direta de vendas depois de deduzir os custos e as despesas variáveis 

de fabricação – para pagar os custos fixos. Assim, a princípio, os maiores lucros para a 

empresa vêm daqueles produtos que alcançarem a maior margem de contribuição. Destaca-se 

ainda que só é possível determinar a margem de contribuição se a contabilidade separar os 

custos e as despesas de fabricação em fixos e variáveis. 
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Neste sentido, a margem de contribuição é um indicador de grande auxílio no 

planejamento e no processo de tomada de decisão das organizações, solucionando muitas 

vezes problemas gerenciais, e ao mesmo tempo, é indispensável o conhecimento da mesma, 

para qualquer entidade em andamento. 

 

 

2.13 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 

Ponto de equilíbrio é a denominação dada ao estudo, nas empresas, onde o total das 

receitas é igual ao total das despesas. Neste ponto o resultado, ou lucro final, é igual a zero. 

Para Crepaldi (2010, p. 239) o ponto de equilíbrio, “é o ponto onde os custos totais e 

as receitas totais se igualam. A partir desse ponto, a empresa entra na área de lucratividade”.  

O ponto de equilíbrio se configura como uma informação básica para o crescimento 

da empresa, pois é onde se identifica o quanto à empresa tem que vender para cobrir seus 

custos e despesas.  

No entendimento de Padoveze (2006), o ponto de equilíbrio evidencia, em termos 

quantitativos, o volume que a empresa precisa produzir ou vender para que consiga pagar 

todos seus custos e despesas fixas e variáveis. A informação do ponto de equilíbrio é muito 

importante, pois identifica o nível mínimo de atividades que a empresa deve operar. 

Dutra (2010, p. 261) define, 

 

No ponto de equilíbrio a empresa está produzindo somente o suficiente para gerar 

receita que se iguala ao custo, ou seja, quando está operando em um nível de 

produção igual a seu ponto de equilíbrio, a empresa não apresenta lucro nem 

prejuízo, pois está gerando recursos suficientes apenas para remunerar seus fatores 

de produção. Esse ponto indica o mínimo de receita gerada pela produção para que a 

empresa não sofra prejuízo. 

 

Dessa forma, para que um negócio continue obtendo sucesso é preciso que opere 

bem acima do ponto de equilíbrio operacional, de tal modo que o caixa positivo, gerado 

devido às entradas operacionais maiores do que as saídas operacionais sejam suficientes para 

cobrir os custos financeiros dos eventuais empréstimos necessários. 

O ponto de equilíbrio pode ser estudado das seguintes formas: Ponto de equilíbrio 

Contábil, Econômico e Financeiro, a seguir alguns conceitos, de autores renomados na área 

como Crepaldi (2010) e Wernke (2005). 
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2.13.1 Ponto de Equilíbrio Contábil 

 

 

Para Crepaldi (2010, p. 243) “o Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é obtido quando 

há volume suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixas, ou seja, o ponto em que não 

há lucro ou prejuízo contábil. É o ponto de igualdade entre a receita total e o custo total”. 

Wernke (2005, p. 120) explica que “o ponto de equilíbrio contábil em unidades 

informa a quantidade de produtos que deve ser vendida para que o resultado do período seja 

nulo” ainda conforme essa mesma lógica acrescenta que “o ponto de equilíbrio contábil em 

valor permite calcular o valor mínimo de vendas que a empresa deve conseguir para que a 

empresa não tenha lucro nem prejuízo”. 

Sendo assim, o ponto de equilíbrio contábil tanto em valor quanto em unidades tem 

por objetivo nos mostrar o quanto a empresa deve vender para cobrir seus custos, esse é o 

limite da empresa, se vender abaixo se tem prejuízo e se vender acima se tem lucro. 

 

 

2.13.2 Ponto de Equilíbrio Econômico 

 

 

O ponto de equilíbrio Econômico é a quantidade que iguala a receita total com a 

soma dos custos e despesas acrescidas de uma remuneração mínima sobre o capital investido 

pela empresa.  

De acordo Wernke (2005) a cobrança para o atingimento de metas de lucros obriga o 

gestor a buscar a informação de qual número de unidades é necessário vender para alcançar o 

objetivo fixado pela diretoria da empresa. A quantidade necessária para atingir o lucro 

desejado é calculada pelo ponto de equilíbrio econômico. 

Deste modo o conceito de ponto de equilíbrio econômico apresenta a quantidade de 

vendas que a empresa deveria obter para poder cobrir a remuneração mínima do capital 

próprio nela investido, considerando valores de mercado, nesse caso, o lucro obtido deveria 

ser igual à remuneração do capital próprio. 

Para Crepaldi (2010, p. 244) “o Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE), ocorre 

quando existe lucro na empresa e esta busca comparar e demonstrar o lucro da empresa em 

relação à taxa de atividade que o mercado financeiro oferece ao capital investido”. 
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Sendo assim o ponto de equilíbrio econômico tende a ser calculado de maneira que 

se levam em consideração todos os custos e despesas acrescidos de uma remuneração do 

capital investido. 

 

 

2.13.3 Ponto de Equilíbrio Financeiro 

 

 

O Ponto de Equilíbrio Financeiro é o momento quando despesas e lucros se igualam. 

Verifica-se o equilíbrio financeiro de uma organização, quando seus custos e despesas 

comparam-se com sua receita. 

O Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) segundo Crepaldi (2010, p. 245) “é 

representado pelo volume de vendas necessárias para que a empresa possa cumprir com seus 

compromissos financeiros”. 

Quando uma empresa deseja saber o volume de vendas, pode-se recorrer ao calculo 

do ponto de equilíbrio financeiro, que segundo Wernke (2005, p. 123): 

 

O nível de atividade determinado como Ponto de Equilíbrio Financeiro é suficiente 

para cobrir todos os custos e despesas variáveis, exceto os custos que não significam 

saídas de recursos da empresa (como depreciação), quitar a dívida bancária e 

adquirir os bens desejados. 

 

Portanto no ponto de equilíbrio financeiro, o valor das depreciações por não 

representarem desembolsos para a empresa, são excluídos do cálculo, neste caso, só é 

consideradas os custos e as despesas desembolsáveis, em confrontação com a receita total.  

 

 

2.14 MARGEM DE SEGURANÇA 

 

 

Através da margem de segurança percebe-se a quantidade de unidades que a empresa 

tem de vender além do ponto de equilíbrio, ou seja, após cobrir todas as despesas fixas e o 

custo de aquisição da mercadoria. 

“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” (LEONE, 2010, p. 354). 
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Ou seja, a margem de segurança são as unidades vendidas, ou que se espera sejam 

vendidas, ou a receita obtida ou que se espera obter, acima do volume do ponto de equilíbrio. 

Chama-se margem de segurança porque mostra o espaço que a empresa tem para fazer lucros 

após atingir o ponto de equilíbrio. 

Para Padoveze (2006) a margem de segurança pode ser definida como o volume que 

excede às vendas calculadas no ponto de equilíbrio. O volume de vendas excedente para se 

analisar a margem de segurança, pode ser tanto o valor das vendas orçadas, como o valor real 

das vendas. 

Contudo, podem-se fazer diferentes análises, como o estudo dos produtos mais 

rentáveis, onde é preciso melhorar o desempenho, qual o produto que se pode fazer 

promoções e em que montante vai afetar o resultado da empresa, e assim por diante. Portanto, 

é mais uma ferramenta indispensável no cotidiano das empresas, para os seus gestores na 

tomada de decisão. 

 

 

2.15 ANÁLISE ECONOMICA E FINANCEIRA 

 

 

A maioria dos produtores rurais não leva em consideração a análise econômica e 

financeira na tomada de decisão de suas propriedades e, com isso, não conhecem a sua 

verdadeira rentabilidade, que pode ser positiva ou negativa. 

Padoveze (2008) afirma que a análise econômico-financeira é um dos instrumentos 

mais importantes no processo de gerenciamento de uma empresa, pois se constitui num 

processo de meditação e entendimento sobre os demonstrativos contábeis, objetivando uma 

avaliação da situação da empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos, patrimoniais e 

financeiros. 

O objetivo final da análise econômico-financeira é auxiliar os administradores a 

realizarem um planejamento consistente, pois agir sob tentativas de erros e acertos, por 

suposições, pode resultar em graves consequências.  
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2.15.1 Terminologia Aplicada a Custos 

 

 

É necessário fazer uma distinção técnica entre as principais terminologias, com o 

objetivo de clarear os significados em sua utilização nos modelos de decisão de caráter 

empresarial (PADOVEZE, 2006). 

Entre as várias terminologias da área contábil, pode-se destacar as seguintes 

nomenclaturas abaixo, conforme Martins (2010) destaca sendo as mais importantes para a 

contabilidade de custos. 

a) Gasto: Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro 

para a entidade (desembolso), sacrifício esse representados por entrega ou 

promessa se entrega de ativos (normalmente dinheiro). 

b) Desembolso: Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. 

c) Investimento: Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios a 

futuro(s) período(s). 

d) Custo: Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou 

serviços. 

e) Despesa: Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de 

receita 

f) Perda: Bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária. 

 

Segundo Hernandez (2001), a área de custos possui terminologias próprias, que muitas 

vezes é utilizada de forma equivocada, porém sendo fundamentais para a compreensão da 

interpretação dos custos de uma organização. 

 

 

2.15.2 Índice de Lucratividade  

 

 

O índice de lucratividade procura evidenciar qual foi à rentabilidade do capital 

investido, ou seja, o resultado das operações realizadas por uma organização, preocupando-se 

com a situação econômica da entidade. 
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Para Gitman (2010), há muitas medidas de lucratividade, tomadas em seu conjunto, 

essas medidas permitem aos analistas avaliar os lucros da empresa em relação a um dado 

nível de vendas, um dado nível do ativo ou o investimento dos proprietários.  

Portanto, a rentabilidade é o lucro, em relação ao total do investimento, os índices de 

rentabilidade que podem ser encontrados são: margem de lucro bruto; margem de lucro 

operacional e margem de lucro líquido. Alguns conceitos. 

 

 

2.15.2.1 Margem de lucro bruto 

 

 

A margem de lucro bruto mede a porcentagem de cada real de vendas que permanece 

após a empresa deduzir o valor dos bens vendidos (GITMAN, 2010). 

Matias (2009) entende a margem de lucro bruto como uma medida do grau de 

discricionariedade que a empresa acaba por possuir sobre a sua receita líquida, ou seja, sua 

capacidade financeira proporcional de direcionar seu fluxo financeiro a atividades não 

diretamente relacionadas a produção dos produtos ou prestação de serviços vendidos. 

Quanto à interpretação deste indicador, é importante que quanto maior for seu índice, 

melhor está à situação da empresa, isso significa o quanto à empresa teve de lucratividade 

bruta em relação à receita líquida. 

 

 

2.15.2.2 Margem de lucro operacional 

 

 

A margem de lucro operacional mede a porcentagem de cada real de receita de 

vendas remanescente após a dedução de todos os custos e despesas. É o “lucro puro” obtido 

em cada real de receita de vendas (GITMAN, 2010). 

Os lucros operacionais são ditos puros porque medem apenas o lucro sobre as 

operações e desconsideram juros, impostos e dividendos de ações preferenciais. É preferível 

uma margem de lucro operacional elevada. 

Quanto à interpretação deste indicador, é importante que quanto maior for seu índice, 

melhor será para a empresa, isso significa o quanto a empresa teve de lucratividade líquida em 

relação à receita líquida. 
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2.15.2.3 Margem de lucro líquido 

 

 

A margem de lucro líquido mede a porcentagem de cada real de vendas que sobra 

após a cobertura de todos os custos e despesas, inclusive juros, impostos e dividendos 

(GITMAN, 2010). 

Quanto mais elevada à margem de lucro líquido de uma empresa, melhor. Esta 

margem é uma medida frequentemente associada ao sucesso de uma empresa em relação ao 

lucro obtido com as vendas. 

No que diz respeito à interpretação deste indicador, como nos itens anteriores é de 

igual importância que ele seja maior o possível, quanto mais alto for seu índice melhor será 

para empresa, isso significa o quanto à empresa teve de lucratividade final em relação à 

receita líquida. 

Martins (2010) ressalta que a margem de lucro líquido é o indicador de análise 

financeiro mais calculado e divulgado por usuários e provedores de informações financeiras, 

esse indicador é ao mesmo tempo abrangente, informando o desempenho final da empresa.  

Essa margem líquida representa a geração excedente de recursos pela empresa no 

período, a empresa obteve receita destinou parte desta receita ao pagamento do custo do 

produto e/ou serviços vendidos, pagou todas as suas despesas, pagou as obrigações tributarias 

necessárias e gerou um excedente, que pertence aos sócios e é incorporado ao patrimônio 

líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O estudo aqui apresentado classifica-se quanto a sua natureza como teórico-empírico, 

pois se embasará tanto em livros, artigos, sites e demais publicações relacionadas ao tema, 

quanto em pesquisa prática que será realizada junto às empresas selecionadas como alvo do 

estudo. 

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, que se dará por meio de pesquisa prática, 

como visitas in loco e coleta e analise de dados, aplicados junto ao proprietário da empresa, a 

fim de buscar informações para a realização do estudo. 

A pesquisa também se classifica como qualitativa conforme Fachin (2006) vale 

ressaltar que seus atributos relacionados não são somente mensuráveis, mas também definidos 

descritivamente. Pelo fato de serem analisados e interpretados os dados da propriedade em 

estudo, a pesquisa qualitativa concebe uma análise mais profunda em relação ao fenômeno 

que está sendo estudado, e visa detectar características não observadas por meio de um estudo 

quantitativo. 

 Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, pois de acordo com Gil (1999, p. 

42), “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. Serão realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e também serão 

reunidas informações por meio de entrevistas e/ou outros meios de coleta de dados.  

 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

O presente estudo teve por objetivo realizar a pesquisa em uma pequena propriedade 

rural do município de Tapejara RS, mais precisamente na localidade de Paiol Novo, interior 

da referida cidade. O proprietário possui uma área de 9.5 (nove e meio) hectares, dos quais 

são desenvolvidas as atividades de plantio de grãos (milho e soja) e produção leiteira. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados primários, que 

segundo Diehl e Tatim (2004, p. 65), “são dados coletados e registrados pelo próprio 

pesquisador em primeira mão”, e serão gerados através de entrevistas em profundidade. 

Durante o período de coleta de dados da propriedade rural, foram realizadas 

entrevistas com o agricultor, assim como, aplicação de uma tabela onde o mesmo pode 

descrever os custos dos cultivos das lavouras e a produção leiteira, assim como da produção 

de frangos, conforme o último ano agrícola, utilizando informações contidas em notas fiscais 

e em seus próprios controles. 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos por meio da pesquisa  foram tabulados em planilhas do software 

Excel e/ou outro semelhante, em que serão identificados os custos e resultados por atividades 

incorridos na propriedade, apresentando um quadro comparativo dos resultados do estudo que 

possa fornecer sugestões para a maximização da lucratividade da propriedade rural. 

Os dados obtidos a partir da tabulação foram organizados em tabelas, quadros, 

figuras ou gráficos para uma melhor visualização e compreensão dos resultados da pesquisa. 
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4. DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

 

4.1 A UNIDADE EM ESTUDO 

 

 

A propriedade rural estudada neste trabalho caracteriza-se com uma pequena 

propriedade rural, localizada no interior do município de Tapejara/RS mais precisa na 

localidade de Paiol Novo, onde possui cerca de 9,5 hectares a qual tem como fonte de renda a 

produção de grãos (milho e soja) e produção leiteira. 

Em geral, a propriedade rural é caracterizada pela gestão familiar onde o agricultor 

familiar é o que trabalha e administra a sua propriedade empregando basicamente a mão-de-

obra familiar. Desde pequeno o atual proprietário auxiliava seus pais nas atividades agrícolas, 

com o passar dos anos, em agosto de 1985 herdou a propriedade do seu pai, juntamente com 

sua esposa deram sequência as atividade das mesmas, onde tiveram dois filhos, aos quais 

foram transmitidos os conhecimentos da atividade rural. 

Quando a propriedade teve início, a mesma não possuía nenhuma máquina 

industrializada e as atividades eram realizadas em sua totalidade com a ajuda de animais. A 

produção de leite para a venda iniciou-se com apenas 08 vacas, onde o manejo era totalmente 

manual. Com o passar dos anos, e com a ajuda dos filhos, os quais se aperfeiçoaram e 

adquiriram maior conhecimento, a propriedade foi se desenvolvendo e trazendo retornos 

maiores, possibilitando no ano 2007 a aquisição de dois aviários para a produção de aves 

através de um sistema integrado com uma empresa da região. Onde o filho mais velho e sua 

esposa tiram daí o seu sustento. 

Sendo hoje uma propriedade familiar há mais de 30 anos no ramo da agricultura e 

pecuária, que mesmo assim constantemente passa por modificações em equipamentos, 

instalações e estrutura física, respeitando sempre as exigências que a cooperativa e o laticínio 

orienta ou solicita ao agricultor, visando o aprimoramento do produto. 

Portanto à propriedade possui 6,5 hectares produtivos, sendo dividida entre o cultivo 

de grãos, pastagem de inverno e pastagem perene, e contendo como áreas não úteis para a 

produção, 0,8 hectares utilizados em moradias e edificações utilizadas para a atividade leiteira 

e no armazenamento de insumos e máquinas agrícolas e 2,2 hectares divididos em potreiro, 

matos e aviários. Onde é possível visualizar pela foto aérea as distribuições de áreas da 

propriedade em estudo conforme a figura 1.  
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 Moradia/ edificações             Aviários 

 

        Pastagem perene    Grãos e pastagem aveia 

      Figura 1: Ocupação da propriedade (2015) 

      Fonte: Google Earth, 2015. 

 

Para utilização com o plantio de grãos o proprietário possui um patrimônio 

imobilizado composto por um trator Ford, um lancer Stara, um pulverizador Jactor, um 

carroção, uma roçadeira Noquera, uma concha hidráulica, um pé de pato e uma grade que 

hoje são poucos utilizados e para a produção leiteira possui um sistema de ordenha composto 

por dois conjuntos de ordenhadeira e um carrinho transferidor de leite e, um resfriador a 

granel de 1.000 litros.  

O proprietário reside no meio rural com sua esposa, sendo administrada por eles, 

onde não possuem funcionários para a produção de grãos e leiteira. Devido o proprietário não 

possuir maquinários necessários o mesmo contratado terceiros para o plantio e colheita das 

culturas de grãos. Também utiliza uma ensiladeira nas épocas de colheita do milho para 

realização da silagem e um espalhador de esterco utilizado para adubar a terra, de uma 

associação de produtores rurais da referida comunidade, entregando para os mesmos como 

pagamento uma taxa para seu uso.  

 

 

4.2 MENSURAÇÃO DE RESULTADO 

 

 

Este capítulo aborda a mensuração do resultado das culturas existentes na 

propriedade, trazendo a coleta e análise dos dados, onde foi realizado um diagnóstico de como 

se encontra economicamente organizada a propriedade, buscando apresentar os resultados 

econômicos por atividade e o resultado global da propriedade. Os custos e resultados em 
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análise referem-se às atividades de cultivo de milho, cultivo de soja e produção leiteira. Na 

Tabela 4 apresenta-se o período das atividades em análise para melhor entendimento. 

 

Tabela 4: Períodos das atividades em analise. 

Atividades Período de análise Destino 

MILHO Safra 2014/2015 COTAPEL 

SOJA Safra 2013/2014 COTAPEL 

LEITE Mês de agosto de 2015 Laticínio Ouro Branco 

Fonte : Dados da pesquisa (2015) 

 

Como mostra na Tabela 4, os dados utilizados no trabalho para a produção de grãos 

referem-se ao ano agrícola 2013/2014 e 2014/2015, e referente à produção de leite os dados 

analisados corresponde ao mês de agosto ano de 2015, sendo os produtos em total destinados 

a comercialização. À análise da gestão dos custos foi feita a partir de dados fornecidos pelo 

agricultor, tanto a partir de notas fiscais como de anotações do mesmo.  

 

 

4.2.1 Mensuração do resultado da produção de grãos  

 

 

Neste tópico busca-se apresentar o resultado econômico das atividades de produção 

de grãos, tendo como base de estudo duas culturas; soja e milho. Os dados utilizados referem-

se ao ano safra 2013/2014 para a atividade da soja e 2014/2015 para a atividade do milho.  

Na cultura do milho e da soja, o plantio da propriedade em estudo é direto 

mecanizado, com uso de adubos químicos e agrotóxicos para a produção, sendo utilizados 3.5 

hectares de terra para ambas as culturas. 

Apesar de ser uma pequena propriedade, o proprietário está sempre buscando novas 

tecnologias referentes aos cultivos, para a plantação da lavoura o proprietário busca comprar 

sementes no comércio local, objetivando uma melhor qualidade de produto, sendo esta uma 

semente transgênica e de melhor qualidade garantindo uma melhor produção e 

consequentemente um melhor resultado.  
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4.2.1.1 Processo de produção do milho 

 

 

O plantio do milho é realizado no período de verão, a safra do milho corresponde o 

período da segunda quinzena de setembro/2014 até o mês de março/2015, tendo como sistema 

utilizado o plantio direto, o qual facilita muito o trabalho do proprietário, diminuindo também 

os riscos de erosões e uma melhor qualidade da terra. Em torno da segunda quinzena do mês 

de março inicia-se a colheita do milho e posteriormente sua venda. 

A seguir, pode-se verificar como ocorre a produção do milho na propriedade em 

estudo, através do fluxograma. 

 

 

          Figura 2: Fluxograma da produção do milho. 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 2 apresenta o fluxograma da produção do milho, na qual primeiramente o 

produtor define a área a ser plantada, aplica o adubo orgânico (cama de aviário) dada 

sequência a área é dessecada para a preparação do solo e utilizado herbicidas, com o auxilio 

do pulverizador e o trator. Após isso a área esta pronta para o plantio, à semente é plantada 

juntamente com o adubo. Passados 15 dias é aplicado a inseticida e a fungicida para o 

controle de ervas daninhas e insetos. Depois de 30 da germinação foi feito o primeiro 

tratamento com ureia, onde é utilizado para a aplicação o trator e o lancer, a segunda deu-se 

Definir a area a ser 
plantada 

Dessecação 
Plantio 

(semente e adubo) 

Aplicação de insetecida 
e fungecida após 15 

dias 

1ª aplicação 30 dias 
ureia 

2ª aplicação 75 dias 

ureia 

Colheita Entrega do produto Venda 
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45 dias após. No entanto, é aguardado até o produto ficar madura, ou seja, até chegar o ponto 

da umidade adequada para sua colheita, onde o produto maduro é entregue na Cooperativa 

para posterior venda. 

 

 

4.2.1.2 Processo de produção da soja 

 

 

No período de verão, outra cultura cultivada e que acrescenta na renda da 

propriedade é a soja.  A safra da soja corresponde o período de outubro/2013 até o mês de 

março/2014, tendo como sistema utilizado o plantio direto e na segunda quinzena do mês de 

março inicia-se a colheita e posteriormente sua venda.  

A seguir, pode-se verificar como ocorre a produção da soja na propriedade em 

estudo, através do fluxograma. 

 

 

          Figura 3: Fluxograma da produção da soja. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 3 apresenta o fluxograma do processo da cultura da soja, onde que o 

agricultor primeiro define a área a ser plantada, bem como define a variedade da semente, a 

quantidade e o tipo de adubação. O próximo passo é a aplica o adubo orgânico (cama de 

Definir a area a ser 
plantada 

Dessecação 
Plantio 

(semente e adubo) 

Aplicação de insetecida 
e fungecida após 25 

dias 

1ª tratamento 60 dias 

Adubo folhar 

2ª tratamento 75 dias 

Adubo folhar 

Colheita Entrega do produto Venda 



45 
 

 

aviário), após a área é dessecada utilizando o trator e o pulverizador, para combater as erva 

daninhas, onde deixa a terra livre de inços. Depois de aproximadamente 15 dias, é plantada a 

semente de soja transgênica juntamente com o adubo na mesma hora. Decorridos 25 dias de 

germinação da semente de soja é aplicada a fungicida e inseticida para prevenir a criação de 

lagarta da soja. Passados 60 dias de germinação, ou seja, na floração, é aplicado tratamento 

com produtos químicos, com o pulverizador para controlar a ferrugem da soja, e para o 

controle de insetos. Com 75 dias de germinação é aplicado o segundo tratamento. Após o 

segundo tratamento, é aguardado até ficar madura a semente, no entanto, o produto é colhido 

e entregue na cooperativa, armazenado para posterior venda do produto. 

 

 

4.2.1.3 Receita Bruta da produção de grãos 

 

 

Na Tabela 5, busca-se apresentar a receita bruta das atividades de grãos destinadas a 

comercialização. 

 

Tabela 5: Receita bruta da atividade de milho e soja. 

Atividade Área 

(ha) 

Rendimento 

por há 

Produção 

Total 

Preço de 

venda 

Valor total 

Milho 3.5 180 sacas 630 sacas 24,00 15.120,00 

Soja 3.5 65 sacas 228 sacas 68,00 15.504,00 

Fonte: Safra 2014. 

 

Conforme a Tabela 5 foi possível analisar o valor total da receita bruta da produção 

de grãos que geram renda para a propriedade. Portanto sendo que para a produção de milho na 

safra de 2014/2015, foram utilizados 3.5 hectares de terra a produtividade média ficou em 180 

sacas por hectares, totalizando 630 sacas na sua área total faturadas a um preço médio de R$ 

24,00 a saca, gerou uma receita bruta de R$ 15.120,00. Portanto sendo que para a produção da 

soja na safra de 2013/2014, foram utilizados exatamente os mesmos 3.5 hectares de terra a 

produtividade média ficou em 65 sacas por hectares, totalizando 228 sacas na sua área total 

faturada a um preço médio de R$ 68,00 a saca, gerou uma receita bruta de R$ 15.504,00. 
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4.2.1.4 Custos diretos da produção de grãos 

 

 

Os custos diretos de produção são aqueles que pode ser identificado e diretamente 

atribuído ao produto, como a matéria prima a ser utilizada na fabricação do produto, os 

serviços aplicados entre outros, sendo estes diretamente atribuídos ao cálculo do produto, não 

necessitando de rateio para ser atribuído ao objeto custeado. A seguir foram identificados tais 

custos diretos da produção de grãos. 

 

 

4.2.1.4.1 Custos com insumos e sementes 

 

 

Os insumos são importantes para uma boa produtividade das culturas, cada item tem 

uma função na planta que protege por determinado tempo no seu ciclo de produção. Nesse 

processo, é realizado o cálculo da quantidade e o valor de cada insumo conforme a quantidade 

utilizada. É de suma importância analisar o custo com insumos, pois o produtor passa a 

conhecer as variações que podem ocasionar na produção. A aquisição dos insumos 

necessários é feita por recursos próprios pelo proprietário, que faz sempre uma pesquisa de 

preços antes de comprar. 

Os custos referentes ao consumo de insumos e sementes para realização da produção 

de grãos foram retirados das notas fiscais que o agricultor possui em seus arquivos. 

 

Tabela 6: Custo com insumos e sementes da cultura do milho safra de 2014/2015. 

Itens Quant. por 

há 

Quant. 

Consumida 

Unidade Preço 

unitário 

Valor total 

Semente – transgênica 28 Kg 05 Sacas 449,00 2.245,00 

Adubo 350 kg 25 Sacas 65,00 1.625,00 

Ureia 350 kg 25 Sacas 65,00 1.625,00 

Cama de aviário 1,5 ton 5,25 Toneladas 60,00 315,00 

Herbicida dessecante 1,5 litros 10,5 Litros 10,00 105,00 

Fungicida 01 litros 07 Litros 10,00 70,00 

Inseticida 01 Litros 07 Litros 10,00 70,00 

Total     6.055,00 

Fonte: Safra 2014/2015. 
 

 



47 
 

 

Tabela 7: Custo com insumos e sementes da cultura da soja safra de 2013/2014. 

Itens Quant. por 

há 

Quant. 

Consumida 

Unidade Preço 

unitário 

Valor total 

Semente – transgênica 63 Kg 220 Kg 1,85 407,00 

Tratamento da semente 63 Kg 220 Kg 0,70 154,00 

Adubo 350 kg 29 Sacas 65,00 1.885,00 

Cama de Aviário 1,5 ton 5,25 Toneladas 60,00 315,00 

Herbicida dessecante 1,80 Litros 6,3 Litros 10,00 63,00 

Fungicida 1 Litros 07 Litros 10,00 70,00 

Inseticida 1 Litros 07 Litros 10,00 70,00 

Adubo foliar 0,5 Litros 07 Litros 25,00 175,00 

Total     3.139,00 

Fonte: Safra 2013/2014. 

 

 A Tabela 6 e 7 demostra os custos diretos dos insumos utilizados para o plantio, 

onde foram gastos para a produção do milho um total de R$ 6.055,00 e para a produção da 

soja foram gastos um total de R$ 3.139,00. 

 

 

4.2.1.4.2 Custos com serviços de terceiros 

 

 

Os custos com mão-de-obra são aqueles relativos com o plantio, a colheita e 

transporte, que são atividades terceirizadas dentro da propriedade, devido o produtor não 

possuir os maquinários necessários. 

O custo referente ao plantio é acertado por hectares plantado, sendo cobrado um 

valor de R$ 75,00 ao hectare, onde para ambos os cultivos foram plantados 3.5 hectares de 

terra, totalizando um custo por cultivo para o proprietário de R$ 262,50. A atividade da 

colheita e transporte da produção também é terceirizada dentro da propriedade, o seu valor foi 

definido entre o proprietário e o prestador desse serviço um valor de 10% sobre a receita. A 

forma de pagamento muitas vezes é acertada em sacas dependendo o valor da saca na época 

da colheita. O detalhamento dos mesmos está disposto na Tabela 8, onde corresponde para o 

cultivo do milho e da soja. 
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Tabela 8: Custo com terceiros da cultura de soja e milho. 

Atividades Hectares 

plantados 

Plantio 

75,00/hectare 

Colheita  

(8% receita bruta) 

Transporte 

 (2% receita bruta) 

Total 

Milho 3.5  262,50 1.209,60 302,40 1.774,50 

Soja 3.5 262,50 1.240,32 310,08 1.812,90 

Fonte: Dados do estudo. 

 

Como podemos observar o custo com a atividade da colheita e transporte para a 

produção de milho totalizou R$ 1.512,00, tendo como cultivo 630 sacas de milho 

comercializado a R$ 24,00 a saca, ou sendo a quantia de 63 sacas de milho. O mesmo serve 

para a produção da soja gerando um custo para o proprietário de R$ 1.550,40, tendo como 

cultivo 228 sacas de soja comercializadas a R$ 68,00 ou sendo a quantia de 23 sacas de soja.  

 

 

4.2.1.4.3 Custos operacionais 

 

 

Os custos operacionais das culturas foram distribuídos conforme o tempo da 

atividade realizada desde o plantio até a colheita. A seguir estão descriminados os custos 

totais para manter as maquinas e equipamentos utilizados do proprietário durante o período da 

atividade da propriedade, bem como para a atividade de dessecação, aplicação de herbicidas e 

tratamentos, sendo que as demais atividades relacionadas à cultura são terceirizadas, 

conforme demostrada na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Custos operacionais da cultura do milho safra de 2014/2015. 

Milho 3.5  

Hectares 

Óleo diesel Graxa/ óleo 

lubrificante 

Manutenção Total Horas 

trabalhadas 

Trator 121,50 10,00 44,00 175,50 8h 

Lancer - 8,00 - 8,00 3h 

Pulverizador - 8,00 30,00 38,00 4h 

TOTAL 121,50 26,00 74,00 221,50 15h 

Fonte: Dados do agricultor, 2014/2015. 

 

Os custos operacionais da cultura de milho somam R$ 221,50, sendo que para o 

desenvolvimento da atividade do milho foi gasto 50 litros de óleo diesel a um custo de R$ 



49 
 

 

2,43 ao litro, totalizando 8 horas de serviço do trator, e R$ 100,00 de graxas e manutenção. As 

demais horas correspondem há 3 horas para aplicação de ureia e 4 horas para a aplicação dos 

herbicidas. Totalizando 15 horas de uso dos equipamentos.  

 

Tabela 10: Custos operacionais da cultura da soja safra de 2013/2014. 

Soja 3.5 

Hectares 

Óleo diesel Graxa/ óleo 

lubrificante 

Manutenção Total Horas 

trabalhadas 

Trator 194,00 10,00 44,00 248,00 10 horas 

Pulverizador - 8,00 30,00 38,00 10 horas 

TOTAL 194,00 18,00 74,00 286,00 20 horas 

Fonte: Dados do agricultor, 2013/2014. 

 

Os custos operacionais da cultura da soja somam R$ 286,00, sendo que para o 

desenvolvimento da atividade da soja foi gasto 80 litros de óleo diesel a um custo de R$ 2,43 

ao litro, totalizando 10 horas de serviço do trator, e R$ 92,00 de graxas e manutenção. As 

demais horas correspondem há 10 horas para aplicação de herbicidas e tratamento folhar. 

Totalizando 20 horas de uso dos equipamentos.  

 

 

4.2.1.4.4 Depreciação dos bens patrimoniais 

 

 

A depreciação representa o desgaste que um bem adquire durante um período de vida 

útil econômico, ou também se pode dizer a perda de valor que sofrem os bens de capital por 

causa dos anos de operação. Neste tópico estão apresentadas as depreciações das instalações, 

máquinas e equipamentos utilizados na propriedade. 

É importante ressaltar que não foram considerados os custos com o galpão onde 

ficam guardados os maquinários, pois o mesmo encontra-se totalmente depreciado em virtude 

do tempo de existência e das condições físicas do mesmo.  

A Tabela 11, demostra a depreciação dos bens conforme a sua durabilidade em anos. 

Para a análise dos custos de depreciação foram considerados os valores de mercado atuais dos 

maquinários utilizados durante as atividades relacionadas, onde o valor dos bens soma R$ 

31.000,00 e sua depreciação resulta em R$ 2.202,00. 
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Tabela 11: Depreciação com máquinas e equipamentos. 

Itens Vida  

útil/ano 

Valor V.  

Residual 

V.  

Depreciado 

V. depreciado/ 

Ano 

Trator 10 anos 25.000,00 10.000,00 15.000,00 1.500.00 

Lancer 10 anos 4.200,00 1.680,00 2.520,00 252,00 

Pulverizador 10 anos 7.500,00 3.000,00 4.500,00 450,00 

TOTAL  31.000,00   2.202,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por consequência de os implementos rurais não serem utilizados initerruptamente 

durante todo o ano em virtude das condições climáticas, entressafra, ociosidade entre outros 

motivos, por isso calculou-se a depreciação em horas, estimando-se o número de horas de 

trabalho por equipamento (Marion, 2012), conforme explicitado na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Depreciação de maquinas e equipamentos em horas. 

Cultura Bens utilizados Horas trabalhadas/ 

Ano 

Depreciação 

 Anual 

Total hora 

trabalhada 

Total 

Milho Trator/pulv./lancer 100 2.202,00 15h 330,30 

Soja Trator/pulv. 100 1.950,00 20h 390,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o calculo da depreciação, inicialmente foi identificado o total de horas que o 

trator e os equipamentos trabalharam durante o ano. Utilizou-se de uma metodologia que 

considera que ao chegar às 100 horas trabalhadas do trator é preciso fazer trocas de óleo, 

sendo que o trator realizou apenas uma troca de óleo no ano. Realizou-se então a divisão da 

depreciação anual pelas 100 horas trabalhas no ano e multiplicou-se pelo tempo gasto para a 

produção de cada cultura. 

 

 

4.2.1.5 Despesas diretas da produção de grãos  

 

 

Além de todos os custos mencionados anterior existem algumas despesas que muitas 

vezes não são considerados pelos agricultores, tais como impostos e contribuições. Considera-

se como despesa o FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) que é um 

imposto de 2,3% descontados sobre totós os produtos vendidos durante o ano, para 
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futuramente os proprietários terem direito de se aposentarem como agricultores. Na Tabela 

13, está descrito o valor referente a esta despesa. 

 

Tabela 13: Despesa com FUNRURAL. 

Descrição Valor R$ 

FUNRURAL Milho 347,76 

FUNRURAL Soja 356,59 

Fonte: Dados conforme pesquisa. 

 

É importante ressaltar que para o agricultor poder comprar as sementes e insumos 

necessários, o mesmo não possui nenhuma linha de financiamento, apenas utiliza de recursos 

próprios. Não obtendo despesas com Royalty que é pago para ter o direito de produzir a soja 

transgênica, pois o produtor adquire sementes de vizinhos sendo que o mesmo já está incluso 

no valor da semente. O agricultor é isento de imposto territorial rural, pois sua propriedade 

possui apenas 9,5 hectares e é destinada ao desenvolvimento da agricultura família.  

 

 

4.2.1.6 Custos e despesas indiretas da produção de grãos  

 

 

O método de custeio direto envolve apenas os custos e despesas diretos de produção, 

deixando-os de fora os indiretos, dessa maneira todos os demais gastos, que não são 

facilmente associáveis a determinado produto ou serviço, devem ser associados como 

despesas do período, sem serem apropriados aos produtos fabricados ou serviços prestados.  

Assim sendo, na propriedade são exercidas algumas despesas fixas que são 

relacionadas a mais do que uma atividade, nesse caso são consideradas como despesas do 

período: despesa com pró-labore que é incluído para todas as atividades da propriedade, na 

qual o pró-labore é obtido mensalmente, constituído, pelo trabalho do proprietário e de sua 

esposa, na qual trabalham na atividade da produção de grãos e leiteira. Foi realizada a soma 

dos dois salários durante o mês, totalizando uma despesa de R$ 1.400,00 mensal.  

De fato como a energia elétrica, a água e o telefone são essenciais para todas as 

atividades, vê-se, portanto que são consideradas como despesas fixas mensais.  Em relação à 

energia gasta, existe somente um contador na propriedade para todas as atividades, não tendo 

com apurar um valor exato para cada produção, sua despesa mensal gira em torno de R$ 
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125,00. Da mesma forma que a água, não se tem como apurar um valor exato, o calcular a 

agua é feito por um hidrômetro que registra o consumo tanto animal como humano, sendo 

gasto mensalmente uma média de 6 metros de agua, sendo que a taxa de consumo rural é de 

R$ 1,50. A utilização do telefone é considerado um valor mensal de 36,00, sendo usado para 

uso pessoal, agrícola e relacionados à produção leiteira. Outro custo relacionado com  

produção é  o pagamento de anuidade como associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Tapejara/RS, um total de R$ 140,00, considerado para fins de calculo um total por mês de 

R$ 11,67 o qual trás vários benefícios aos associados, correspondendo pelas atividades de 

grãos desenvolvidas na mesma, conforme demostra a Tabela 14. 

 

Tabela 14: Despesas indiretas mensais da produção do milho e da soja. 

Descrição Valor R$ 
Pró-labore 1.400,00 

Energia elétrica 125,00 

Água 9,00 

Telefone 36,00 

Sindicato 11,67 

Total 1.581,67 

Fonte: Dados do agricultor. 

 

Os custos e despesas indiretas mensais da produção de grãos totalizaram R$ 

1.581,67. 

 

 

4.2.1.7 Resultado econômico 

 

 

A seguir apresenta-se o resultado econômico de cada atividade, iniciando com a 

receita bruta descontando em seguida os custos e despesas variáveis, chegando 

consequentemente a um resultado total do ano. O método de custeio utilizado para fins de 

calculo foi o Custeio Direto, que considera como custo de produção de um período apenas os 

custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixo. Este método tem condições de 

propiciar muito mais rapidamente informações vitais à empresa, seu resultado medido dentro 

do seu critério parece ser mais informativo à administração, por abandonar os custos fixos e 
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tratá-los contabilmente como se fossem despesas. O mesmo serve única e exclusivamente 

para fins gerenciais. 

 

 

4.2.1.7.1 Resultado econômico da produção de milho 

 

 

Na Tabela 15 apresenta-se o demonstrativo do resultado da produção do milho, 

referente ao ano safra de 2014/2015.  

 

Tabela 15: Demonstração do resultado econômico da produção do milho. 

Resultado econômico da produção do Milho R$ % 

RECEITA BRUTA 15.120,00 100 

     Venda a vista  15.120,00 100 

(-) CUSTOS DIRETOS 8.381,30 55,43 

     Custos com insumos e sementes 6.055,00 40.05 

          Semente 2.245,00 14,85 

          Adubo 1.625,00 10,75 

          Ureia 1.625,00 10,75 

          Cama de aviário 315,00 2,08 

          Herbicida dessecante 105,00 0,69 

          Fungicida 70,00 0,46 

          Inseticida 70,00 0,46 

    Custos com mão-de-obra terceirizada  1.774,50 11,74 

           Plantio 262,50 1,74 

           Colheita 1.209,60 8,00 

           Transporte 302,40 2,00 

     Custos operacionais 221,50 1,46 

           Óleo diesel 121,50 0,80 

           Graxa/óleo lubrificante 26,00 0,17 

           Manutenção 74,00 0,49 

     Depreciação dos bens patrimoniais 330,30 2,18 

           Trator/Lancer/Pulverizador 330,30 2,18 

(-) DESPESAS DIRETAS 347,76 2,30 

          Funrural 347,76 2,30 

MARGEM BRUTA 6.390,94 42,27% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Portanto após analisar todo o desenvolvimento da atividade do milho realizada na 

propriedade durante o período analisado, pode-se observar através da Tabela 15 os resultados 

econômicos que a propriedade teve: uma receita bruta de R$ 15.120,00, um custo direto de 

produção de R$ 8.381,30 e uma despesa direta de R$ 347,76, obtendo uma lucratividade no 

total de R$ 6.390,94, representando 42,27% de margem bruta. 

 

 

4.2.1.7.2 Resultado econômico da produção da soja 

 

 

Na Tabela 16 apresenta-se o demonstrativo do resultado da produção da soja, 

referente ao ano safra de 2013/2014.  
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Tabela 16: Demonstração do resultado econômico da produção da soja. 

Resultado econômico da produção da soja R$ % 

RECEITA BRUTA 15.504,00 100 

     Venda a vista  15.504,00 100 

(-) CUSTOS DIRETOS 5.627,90 36,30 

     Custos com insumos e sementes 3.139,00 20,25 

          Semente 407,00 2,63 

          Tratamento da semente 154,00 0,99 

          Adubo 1.885,00 12,16 

          Cama de aviário 315,00 2,03 

          Herbicida dessecante 63,00 0,41 

          Fungicida 70,00 0,45 

          Inseticida 70,00 0,45 

          Tratamento folhar 175,00 1,13 

    Custos com mão-de-obra terceirizada  1.812,90 11,69 

           Plantio 262,50 1,69 

           Colheita 1.240,32 8,00 

           Transporte 310,08 2,00 

     Custos operacionais 286,00 1,84 

           Óleo diesel 194,00 1,25 

           Graxa/óleo lubrificante 18,00 0,12 

           Manutenção 74,00 0,48 

     Depreciação dos bens patrimoniais 390,00 2,52 

           Trator/Pulverizador 390,00 2.52 

(-) DESPESAS DIRETAS 356,59 2,30 

          FUNRURAL 356,59 2,30 

MARGEM BRUTA 9.519,51 61,40% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Portanto após analisar todo o desenvolvimento da atividade de milho realizada na 

propriedade, durante o período analisado, pode-se observar através da Tabela 16 os resultados 

econômicos que a propriedade teve: uma receita bruta no valor de R$ 15.504,00, um custo 

direto de produção de R$ 5.678,30 e uma despesa direta de R$ 356,59, obtendo uma 

lucratividade no total de R$ 9.469,11 representando 61,40% de margem bruta. 
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4.2.2 Mensuração do resultado da produção leiteira 

 

 

Neste tópico busca-se apresentar o resultado econômico da atividade da produção 

leiteira, destinada à comercialização. Os dados utilizados correspondem ao mês de agosto do 

ano de 2015. 

 

 

4.2.2.1 Processo de produção do leite 

 

 

A atividade leiteira é diária, já que existe a necessidade de ordenha das vacas duas 

vezes ao dia, uma pela parte da manha e outra pela parte da tarde. A ordenha matinal inicia-se 

as 6:00 horas, quando o proprietário busca as matrizes no potreiro de descanso e as leva para a 

sala de ordenha, sendo que a retirada do leite se dá através de conjuntos de ordenha e a 

transferência do leite até o tanque resfriador é pelo sistema canalizado onde irá resfriar o 

mesmo a uma temperatura de 2 a 4ºC. Nesse momento as matrizes se alimentam com ração e 

fornecimento de silagem, em cochos durante a própria ordenha. Após a ordenha pela manhã o 

rebanho leiteiro é levado para as pastagens, onde ficam até o processo de ordenha da tarde, o 

sistema de pastejo é rotativo, ou seja, compreende a interrupção do pastoreio para manter a 

pastagem em repouso por certo tempo, sendo a área dividida em piquetes, este manejo 

proporciona racionalizar a oferta de pastagem para o gado buscando a máxima produção de 

forragem com a qualidade nutricional e é válido para o inverno e o verão. As 17:00 horas as 

matrizes são trazidas para a sala de ordenha onde ocorre o processo de ordenha a tarde. Logo 

após a ordenha da tarde, os animais são soltos e ficam durante a noite no potreiro, ondem 

permanecem até o outro dia. 

A seguir, pode-se verificar através do fluxograma o processo de produção do leite na 

propriedade em estudo. 
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       Figura 4: Fluxograma do processo de produção leiteira 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na propriedade em estudo existe um rebanho de gado leiteiro de 16 vacas, sendo em 

media 14 destas destinadas a produção de leite com idade variada de 2 a 8 anos de vida e 02 

novilhas, as quais se tornarão futuramente vacas aumentando a produtividade na propriedade, 

além de mais 11 bezerros devido à faixa etária. 

A média de idade para a primeira inseminação é de 14 a 18 meses, parindo a primeira 

cria por volta dos 24 meses de idade e produzindo por um período de 6 a 7 anos, conforme 

informações repassadas pelo proprietário, os bezerros machos são criados para o abate, e as 

fêmeas são criadas para posteriormente serem utilizadas na atividade leiteira. 

As matrizes são secas a partir do sétimo mês de gestação. Nesse momento elas ficam 

isoladas das demais criações em distintos piquetes e com alimentação diferenciada para 

estarem recuperadas e com um número corpóreo ideal para enfrentar o parto. A Tabela 17 

mostra o plantel de animais durante o mês de agosto de 2015. 

 

Tabela 17: Construção do plantel durante o período analisado. 

Matrizes  Mês de agosto 

Em lactação 14 

Secas 00 

Novilhas 02 

Bezerros 11 

Total 27 

Fonte: Dados do produtor. 

Processo de produção 
pela manhã 

alimentação e ordenha 
(silagem e ração) 

Pastagem 

Processo de produção 
pela tarde 

alimentação e ordenha 
(silagem e ração) 

Potreiro 
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4.2.2.2 Receita Bruta do leite 

 

 

A produção de leite também contribui muito na renda agrícola da propriedade. Na 

Tabela 18 busca-se apresentar a receita bruta da atividade do leite destinado a 

comercialização. 

 

Tabela 18: Receita Bruta atividade do leite, 2015. 

Atividade Rendimento mensal/ 

Litros 

Preço de venda/ 

R$ 

Valor total 

Leite 6.720 0,78 5.241,60 

Fonte: Mês de agosto de 2015 

 

Foi possível analisar a produção total de leite do mês de agosto que foi de 6.720 

litros de leite, comercializados a um preço médio de R$ 0,78 ao litro, totalizou uma receita 

bruta de R$ 5.241,60. Tendo como produção média aproximada de 16 litros/dia por vaca. 

 

 

4.2.2.3 Custos diretos do leite 

 

 

Os custos diretos da produção do leite referem-se à criação e a compra dos animais 

que já se encontram em período produtivo, ou seja, os demais animais como as novilhas e 

bezerros não terão seu custo alocado à produção leiteira, sendo que as mesmas são mantidas 

para a continuidade da atividade, mas não impactando no custo da propriedade. 

 

 

4.2.2.3.1 Custos com depreciação  

 

 

No período de crescimento do gado destinado a reprodução, não haverá 

evidentemente depreciação. A vida útil do rebanho reprodutor, para efeito de depreciação, 

será contada a partir do momento em que estiver em condições de reprodução (Marion, 2012). 
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Ou seja, para fins de cálculo utilizou-se o total de vacas em lactação, pois apresentam idade 

superior a 02 (dois) anos. 

Tendo em vista o exposto, atualmente o plantel é composto por 14 matrizes com esta 

característica. Para efetuar a depreciação foi necessário verificar o preço médio de aquisição 

de cada matriz em lactação, que se confirmou em R$ 2.700,00 cada conforme observado nas 

notas fiscais de aquisição do rebanho, e para o valor residual, calculou-se uma perda de 40% 

do valor médio da matriz, com base no valor que poderia ser vendida para o abate após a sua 

utilização na atividade leiteira. Apresentando assim no final da vida útil um valor de mercado 

de R$ 1.620,00 cada. 

Na Tabela 19 é possível verificar o valor a ser depreciado mensalmente nas 

condições apresentadas anteriormente. 

 

Tabela 19: Depreciação mensal de matrizes com mais de 24 meses de idade. 

Matrizes 

lactação 

Vida útil/ano V. total sujeito a 

deprec. 

V. deprec./ano V. deprec./mês 

14 vacas 08 anos 22.680,00 2.835,00 236,25 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O plantel disposto analisado dispõe de 14 matrizes em lactação e para se chegar a 

depreciação mensal considerou-se uma vida útil de 08 anos para cada matriz, levando em 

consideração que a vida útil é o tempo onde a vaca produz leite com maior capacidade, 

portanto o total de depreciação das matrizes no mês gerou um valor de R$ 236,25. 

Ao longo dos anos, máquinas e equipamentos se desgastam e perdem valor. A tabela 

a seguir mostra o cálculo da depreciação dos equipamentos que foi possível alocar 

diretamente a produção leiteira, utilizando como valor residual uma perda de 40% sobre o 

valor de aquisição e tendo como base de vida útil o tempo em que o proprietário espera 

utilizar as mesmas. 
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Tabela 20: Depreciação dos bens utilizados para a produção de leite. 

Bens Valor 

aquisição 

V. residual V. deprec. Vida útil V. deprec./  

Ano 

V. deprec./ 

mês 

Sistema ordenha 10.100,00 4.040,00 6.060,00 20 anos 303,00 25,25 

Resfriador 10.000,00 4.000,00 6.000,00 20 anos 300,00 25,00 

Trator  25.000.00 10.000,00 15.000,00 10 anos 1.500,00 125,00 

Pulverizador 7.500,00 3.000,00 4.500,00 10 anos 450,00 37,50 

Lancer 4.200,00 1.680,00 2.520,00 10 anos 252,00 21,00 

Caçamba hidráulica 2.400,00 960,00 1.440,00 10 anos 144,00 12,00 

TOTAL      243,25 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi necessário calcular a depreciação dos implementos rurais como o trator, 

pulverizador, lancer e a caçamba hidráulica em horas, por não serem utilizados 

initerruptamente durante todo o ano em virtude das entressafras, ociosidade entre outros 

motivos, por isso a seguir determinou-se o calculo da depreciação estimando-se o número de 

horas de trabalho. 

 

Tabela 21: Depreciação de maquinas e equipamentos em horas. 

Produção Bens utilizados Horas trabalhadas/ 

Ano 

Depreciação 

 Mensal 

Total hora 

trabalhada 

Total 

Leite Trator/pulv/lancer/caçamba 100 195,50 65 h 127,08 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O custo com depreciação das maquinas e equipamentos teve um total mensal de R$ 

127,08. 

 

 

4.2.2.3.2 Custos com limpeza e higienização. 

 

 

A limpeza correta dos utensílios e equipamentos da ordenha auxilia na qualidade do 

leite. A rotina da limpeza deve ser aquela que resulta de uma ação física bem realizada, 

associada à utilização de produtos químicos diluídos em concentrações corretas, 

recomendadas pela empresa onde se faz a entrega do produto. 

Inicialmente é efetuado um processo de higiene com a lavagem das tetas com água e 

secadas com papel toalha. Em seguida a higienização, ocorre o processo de retirada do leite, 

http://www.cnpgl.embrapa.br/sistemaproducao/glossary/3#term172
http://www.cnpgl.embrapa.br/sistemaproducao/glossary/3#term205
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acabado este processo é aplicado um desinfetante (iodo) nas tetas que serve como 

antibacteriano, prevenindo assim doenças como mastite (infecção causada por patogênicos 

bacterianos) e auxiliando na prevenção de rachadura nas tetas. Ao termino do processo de 

tiragem do leite os conjuntos de teteiras são lavados com água quente e ficam de molho por 

cerca de 10 minutos em detergente ácido e alcalino para obter melhor higienização, após a 

sala de ordenha é lavada com a própria água que foi lavada a ordenha. Este processo é 

efetuado tanto pela parte da manhã quanto pela tarde. Na tabela 22, estão representados os 

custos com materiais de limpeza referem-se aos materiais utilizados para a higienização da 

sala de ordenha e das próprias matrizes. 

 

Tabela 22: Custos com limpeza e higienização.  

Itens Und. Quantidade Custo unt. Custo total mensal 

Papel toalha PC 01 7,90 7,90 

Prod. antibacteriano Litros 02 9,30 18,60 

Detergente alcalino GL  02 37,76 75,52 

Detergente ácido GL 01 35,65 35,65 

TOTAL    113,28 

Fonte: Dados do agricultor, agosto de 2015. 

 

 

4.2.2.3.3 Custos com medicamentos e vacinas 

 

 

O manejo reprodutivo é realizado através de inseminação artificial, é feita por 

técnicos agropecuários não vinculados a propriedade, ou seja, são serviços terceirizados, onde 

a cobrança é feita do sêmen e da mão-de-obra dos mesmos num valor total. O custo de 

aquisição do sêmen varia de acordo com a pureza da raça do reprodutor e de seu valor de 

mercado estimado. Conforme anotação no mês analisado não teve nenhuma inseminação 

realizada. 

Os custos com medicamentos são provenientes da aquisição de materiais utilizados 

na prevenção de doenças aos animais, onde é aplicado mensalmente para sua prevenção. Para 

o cuidado com o rebanho é necessário que se tenha na propriedade alguns medicamentos 

considerados de maior uso, como por exemplo, a Teramicina-A, que é utilizado para as vacas 

pós-parto, Colosso Puron, que é utilizado no controle de parasitas a cada 30 dias em média, 

entre outros, que é de uso eventual, mas considerados importantes. Neste período a 
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propriedade teve os seguintes custos com medicamentos, conforme demonstrado na Tabela 

23. 

 

Tabela 23: Custos com inseminação e medicamentos. 

Itens Custo total mensal 

Inseminação - 

Medicamentos 91,30 

TOTAL 91,30 

Fonte: Dados do agricultor, agosto de 2015. 

 

 

4.2.2.3.4 Custos com alimentação 

 

 

A alimentação das vacas em lactação é um fator que contribui bastante na qualidade 

do leite produzido, por isso é necessário que o produtor faça uma análise do que realmente é 

necessário fornecer as matrizes, para que posteriormente não se tenha uma queda de produção 

e também um aumento nos custos de produção.  A alimentação dos animais varia conforme os 

estágios de crescimento e produtividade que se encontram sendo fornecida para as matrizes e 

novilhas uma alimentação a base de: ração, sal mineral, silagem de milho, pastagens e 

concentrados, os bezerros são reservados com base em alimentação diferenciada. 

Alguns dos alimentos são produzidos na própria propriedade, em seguida estão 

representados os custos destes alimentos. 

A silagem é um método de colheita antecipada da forragem que se pretende 

conservar por um longo período de tempo a fim de oferecer ao rebanho leiteiro alimento de 

boa qualidade com suas respectivas características nutricionais, armazenada em silos cobertos 

de lona sobre o solo, onde ocorre a fermentação da mesma para sua preservação.  

No período analisado estava sendo fornecida aos animais a silagem de milho, 

alocando esta aos custos.  Os custos associados à produção da silagem são: insumos e 

sementes, gastos com maquinários e serviços terceirizados, para apurar o custo com serviços 

de terceiros apenas é considerado o valor do óleo diesel, pois o agricultor realiza trocas de 

serviços para a realização da silagem. Tendo como 1.5 hectares de terra utilizados para a 

plantação do milho para silagem.  
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A mesma teve uma produção de 40 toneladas, com um custo total de R$ 3.579,76, 

um custo por quilograma de R$ 0,09, sendo fornecido 08 quilos por dia de silagem para cada 

vacas em lactação, para uma melhor visualização dos custos pode-se consultar a Tabela 24. 

 

Tabela 24: Custos com o processo de produção da silagem de milho. 

Itens Quant. por 

há 

Quant. 

Consumida 

Unidade Preço 

unitário 

Valor total 

Anual 

Semente – transgênica 1,4 sacos 2,1 Sacas 449,00 942,90 

Adubo 350 kg 08 Sacas 65,00 520,00 

Cama de aviário 1,5 Ton 7,5 Ton 60,00 450,00 

Ureia 350 kg 08 Sacas 65,00 520,00 

Herbicida dessecante 3 litros 4,5 Litros 10,00 45,00 

Fungicida 1 litros 1,5 Litros 10,00 15,00 

Inseticida 1 litros 1,5 Litros 10,00 15,00 

Inoculante 133,33 g 200 Gramas 1,00 200,00 

Plantio 1,5 - Hectares 75,00 112,50 

Lona - 150 M² 1,80 270,00 

Diesel silagem - 112 Litros 2,43 272,16 

Óleo diesel (terc) - 40 Litros 2,43 97,20 

Ensiladeira     60,00 

Espalhador esterco     60,00 

Total     3.579,76 

Fonte: Dados do agricultor 

 

Para completar a alimentação das matrizes, o produtor fornece pastagens, outro 

alimento que produzido na própria propriedade, possuindo com variedades a pastagem de 

aveia e a grama tifton, sendo fornecida para as vacas em lactação e novilhas. 

 A grama tifton é considerada uma forrageira de muita qualidade para alimentação 

animal, porém necessita de fortes doses de adubação para seu bom desenvolvimento. Um dos 

seus grandes diferenciais em relação a outras forrageiras refere-se a sua plantação, pois 

plantada uma vez não há necessidade de plantá-la cada ano. A área corresponde a 1.5 hectares 

e para a grama aplica-se anualmente 400 quilos de adubo, 600 quilos de ureia, 02 litros de 

inseticida e utiliza-se 06 litros de óleo diesel para o processo de tratamento. A Tabela 25 

representa os referidos custos. 
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Tabela 25: Custos com o processo de produção da grama tifton. 

Itens Quant. por 

há 

Quant. 

Consumida 

Unidade Preço 

unitário 

Valor total 

Anual 

Valor  

Mensal 

Adubo 267 Kg 08 Sacos 65,00 520,00 43,33 

Ureia 400 Kg 12 Sacos 65,00 780,00 65,00 

Cama de aviário 1,5 Ton 2,25 Toneladas 60,00 135,00 11,25 

Inseticida 1,3 Litros 02 Litros 10,00 20,00 1,67 

Óleo diesel - 06 Litros 2,43 14,58 1,21 

Total     1.469,58 122.46 

Fonte: Dados do agricultor 

 

Outro complemento que podemos constatar é a pastagem de inverno, sendo cultivada 

em uma área de 5.0 hectares de terra, onde é semeada aveia preta, destinada para o gado 

leiteiro e novilhas. Nesta época do ano com o plantio da pastagem de inverno, se obtém um 

maior lucro devido a grande produtividade da aveia aumentando a produção leiteira. A Tabela 

26 mostra os custos com a pastagem de inverno. 

 

Tabela 26: Custos com o processo de produção da pastagem de inverno. 

Itens Quant. por 

há 

Quant. 

Consumida 

Unidade Preço 

unitário 

Valor total 

Anual 

Valor  

Mensal 

Aveia preta 120 600 Kg 1,70 1.020,00 85,00 

Adubo 50 Kg 05 Sacos 65,00 325,00 27,08 

Ureia 100 Kg 10 Sacos 65,00 650,00 54,17 

Cama de aviário 1,5 ton 7,50 Toneladas 60,00 450,00 37,50 

Plantio 5.0  - Hectares 75,00 375,00 31,25 

Óleo diesel - 40 Litros 2,43 97,20 8,10 

Total     2.917,20 243,10 

Fonte: Dados do agricultor 

 

Os custos relacionados com o processo de produção da pastagem de inverno são: 

insumos e sementes, gastos com plantio e óleo diesel para a aplicação dos insumos. Com essa 

cultura é gasto 600 quilos de aveia preta, 250 quilos de adubo, 500 quilos de ureia, 40 litros 

de óleo diesel para a aplicação do adubo e ureia, também gastos R$ 75,00 por hectare para sua 

plantação. 

E por ultimo, no quesito alimentação existem as categorizações de rações e 

concentrados, sendo eles: ração e sal mineral, onde o produtor adquire na cooperativa. A 
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ração é introduzida junto com a silagem de milho na hora da ordenha, já o sal comum é 

fornecido as matrizes em cochos externos sendo repostos em medias a cada 15 dias.  

O consumo de ração por vaca é considerando uma quantidade diária de 4 quilos e 

300 gramas por vaca e levando em consideração que um Kg de ração custa R$ 0,73. O sal 

mineral comum, também é utilizado, pois é imprescindível à vida dos animais, pois os seus 

elementos, desempenham papel importante no metabolismo animal. Geralmente é o único 

mineral que os pequenos criadores dão ao gado e isto é muito importante, pois a quantidade 

de cloreto de sódio encontrada nas forragens é quase sempre insuficiente para as necessidades 

fisiológicas do animal. Sendo consumido em media um saco de 25 Kg de sal mineral a cada 

15 dias a um preço de R$ 61,00 cada. Na Tabela 27 estão representados tais custos. 

 

Tabela 27: Custo total com alimentação. 

Itens Quant.  

Consumida 

Preço 

unitário 

Valor total 

Mensal 

Silagem de milho 3.360 Kg 0,09 302,40 

Pastagem de aveia   212,71 

Grama tifton   107,15 

Ração 1.806 Kg 0,73 1.318,38 

Sal mineral 02 sacos 61,00 122,00 

Total   2.062,64 

Fonte: Dados do agricultor 

 

Na Tabela 27 foi possível analisar o custo mensal com alimentação das vacas em 

lactação, que teve um total de R$ 2.062,64. 

 

 

4.2.2.3.5 Custos com combustíveis 

 

 

O combustível alocado diretamente para a atividade leiteira é o diesel, utilizado nos 

tratores para o transporte de alimento até o animal. Conforme Tabela 28. 
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Tabela 28: Custo total com combustível. 

Produto Und. Quant.  

Consumida 

Preço unitário Valor total 

Mensal 

Diesel Litros 30 2,43 72,90 

Total    72,90 

Fonte: Dados do agricultor 

 

O custo direto do diesel na alimentação dos animais teve um total mensal de R$ 

72,90. 

 

 

4.2.3.4 Custos e despesas indiretas do leite 

 

 

O custo da mão-de-obra da propriedade é de origem familiar, ou seja, não possui 

contratação de funcionários para a atividade da produção de leite. O serviço é realizado pelo 

casal, onde é executada toda a tarefa de alimentação dos animais e a ordenha das matrizes em 

lactação durante o dia. Como a propriedade possui mais que uma atividade rentável o serviço 

fica dividido entre a pecuária e a agrícola, mesmo assim sendo que a produção de leite 

envolve muito mais tempo e dedicação do que a atividade agrícola feita somente em alguns 

períodos do ano. Sendo determinada uma despesa de pró-labore no valor total de R$ 1.400,00. 

De fato como a energia elétrica, a água e o telefone são essenciais para todas as 

atividades, vê-se, portanto que são consideradas como despesas fixas mensais. A energia 

elétrica é um fator essencial para a atividade, tendo em vista que é de suma importância para a 

coleta e armazenamento do leite. Em relação à energia gasta, existe somente um contador na 

propriedade para todas as atividades, não tendo com apurar um valor exato para a produção 

do leite, sua despesa mensal gira em torno de R$ 125,00. Da mesma forma que a água, não se 

tem como apurar um valor exato, o calcular a agua é feito por um hidrômetro que registra o 

consumo tanto animal como humano, sendo gasto mensalmente uma média de 6 metros de 

agua, sendo que a taxa de consumo rural é de R$ 1,50. A utilização do telefone é considerado 

um valor mensal de 36,00, sendo usado para uso pessoal, agrícola e relacionados a produção 

leiteira. O produtor também utiliza a linha de credito do Banco do Brasil para o financiamento 

do resfriador, pagos 2% de juro por ano, ou seja 0,17% ao mês no valor financiado de R$ 

800,00 anual. 
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Tabela 29: Despesas indiretas da produção do leite. 

Descrição Valor R$ 
Pró-labore 1.400,00 

Energia elétrica 125,00 

Agua 9,00 

Telefone 36,00 

Total 1.570,00 

Fonte: Dados do agricultor 

 

 

4.2.2.5 Resultado econômico da produção do leite 

 

 

A seguir apresenta-se o demonstrativo do resultado da produção do leite, referente ao 

mês de agosto, ano de 2015. Iniciando com a receita bruta descontando em seguida os custos 

e despesas variáveis, chegando consequentemente a um resultado total do ano. O método de 

custeio utilizado para fins de calculo foi o Custeio Direto, que considera como custo de 

produção de um período apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixo. 

Este método tem condições de propiciar muito mais rapidamente informações vitais à 

empresa, seu resultado medido dentro do seu critério parece ser mais informativo à 

administração, por abandonar os custos fixos e tratá-los contabilmente como se fossem 

despesas. O mesmo serve única e exclusivamente para fins gerenciais. 
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Tabela 30: Demonstração do resultado econômico da produção do leite, mês de agosto, 2015. 

Resultado econômico da produção do Leite R$ % 

RECEITA BRUTA 5.241,60 100 

     Venda  5.241,60 100 

(-) CUSTOS DIRETOS 2.778,09 51,61 

     Custos com depreciação 413,58 7,89 

          Vacas em lactação 236,25 4,51 

          Sistema ordenha 25,25 0,48 

          Resfriador 25,00 0,48 

          Trator/Pulverizador/ Lancer 127,08 2,42 

    Custos com limpeza e higienização 137,67 2,63 

           Papel toalha 7,90 0,15 

           Prod. Antibacteriano 18,60 0,35 

           Detergente alcalino 75,52 1,44 

           Detergente ácido 35,65 0,68 

    Custos com medicamentos e vacinas 91,30 1,74 

           Inseminação 0,00 0,00 

          Medicamentos 91,30 1,74 

     Custos com alimentação 2.062,64 39,35 

           Silagem de milho 302,40 5,77 

           Pastagem de aveia 212,71 4,06 

           Grama tifton 107,15 2,04 

           Ração 1.318,38 25,15 

           Sal mineral 122,00 2,33 

     Custo com combustível 72,90 1,39 

            Diesel 72,90 1,39 

(-) DESPESAS DIRETAS 0,00 0,00 

MARGEM BRUTA 2.463,51 47% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Portanto após analisar todo o desenvolvimento da atividade do leite realizada na 

propriedade, durante o período analisado, pode-se observar através da Tabela 30 os resultados 

econômicos que a propriedade teve: uma receita bruta no valor de R$ 5.241,60, um custo 

direto de produção de R$ 2.778,09, obtendo uma lucratividade no total de R$ 2.463,51 

representando 47% de margem bruta. 
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4.2.3 Análise do resultado consolidado da propriedade. 

 

 

Portanto após analisar todo o desenvolvimento das atividades realizadas na 

propriedade o estudo possibilitou uma série de análises gerenciais, os custos e resultados 

sobre as atividades foram descrito na Tabela 31 para que os proprietários possam ter uma 

visão mais clara e um conhecimento mais amplo das suas culturas. 

 

Tabela 31: Resultado econômico por atividade e global 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Pode-se observar através da Tabela 31 que os resultados revelaram que as atividades 

agrícolas desenvolvidas na propriedade apresentaram resultado positivo. No que se refere às 

culturas, o milho em comparação com a soja revela ter um elevado custo de produção e 

também por não existirem políticas agrícolas que auxiliem os agricultores, estabelecendo os 

preços mínimos e fornecendo subsídios para que tais atividades sejam incentivadas. Esta 

cultura apresenta um alto custo de produção, porém o preço do produto no mercado nacional é 

muito baixo e não há um preço mínimo médio estabelecido para que os agricultores possam 

vender sua produção. Referente à produção leiteira teve excelente resultado, demostrando que 

é valido investir na produção de leite como uma das principais atividades que contribui para a 

lucratividade da propriedade.  

No período agrícola analisado o cultivo do milho apresentou uma lucratividade de 

R$ 6.390,94, representando 14,05% da margem total da propriedade, a soja apresentou uma 

lucratividade de R$ 9.519,51, representando 20,93%, já a atividade do leite gerou uma 

lucratividade de R$ 29.562,12, representando 65,01%. A seguir na Figura 5 é possível 

visualizar esses resultados. 

 

 

 

Milho % Soja
Atividade 

Leiteira x 12
Total

Receita 15.120,00R$  100% 15.504,00R$  100% 62.899,20R$   100% 93.523,20R$    100%

(-) Custos Diretos 8.381,30R$    55,43% 5.627,90R$    36,30% 33.337,08R$   53,00% 47.346,28R$    50,63%

(-) Despesas Diretas 347,76R$       2,30% 356,59R$       2,30% -R$             0,00% 704,35R$         0,75%

(=) Margem Direta 6.390,94R$    42,27% 9.519,51R$    61,40% 29.562,12R$   47,00% 45.472,57R$    48,62%

(-) Custos Indiretosxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18.980,04R$    

(=) Resultadoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26.492,53R$    28,33%
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Figura 5: Margem de contribuição por atividade referente à margem total. 

Fonte: A autora 

 

O trabalho mostrou que em relação à receita total da produção, descontados todos os 

custos totais, há uma lucratividade de 28,33%, o que significa que essa margem alcançada 

refere-se ao lucro que comparada à receita atual, demonstra que a produção é rentável. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Com a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso, fica cada vez mais evidente 

a necessidade das empresas rurais utilizarem informações fornecidas pela gestão de custos 

voltada para o seu gerenciamento auxiliando na tomada de decisões da forma mais correta e, 

além disso, o aperfeiçoamento da propriedade. 

Neste sentido o presente estudo propôs a apuração dos custos na atividade de grãos e 

na produção leiteira em uma propriedade rural localizada no município de Tapejara/RS, tendo 

em vista que em uma visita inicial foi possível identificar a necessidade de realização de um 

estudo que pudesse auxiliar na organização de informações geradas por um controle confiável 

dos custos de produção e que proporcionasse informações corretas para a estruturação 

necessária da gestão da propriedade. O estudo possibilitou, além da apuração dos custos de 

produção, uma análise comparativa entre as receitas e despesas das atividades no período 

estudado, bem como do resultado consolidado. 

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

produção, porém sendo possível verificar que a produção de grãos e a produção de leite são 

atividades importantes e que geram renda para a propriedade, sendo que a atividade leiteira é 

fundamental para a continuidade das pequenas propriedades rurais, assim como foi 

demonstrado com a realização deste estudo.  

É fato que ainda existe muito trabalho a ser desenvolvido em termos de aplicação da 

ciência contábil e suas metodologias na área rural, pois, apesar de ser uma atividade 

desenvolvida há muitos e muitos anos, ainda há muito a ser melhorado principalmente em 

propriedades menores, que constituem o perfil da grande maioria dos produtores da região. 

Vale também ressaltar que o trabalho propiciou além da análise e diagnóstico da 

propriedade rural familiar, a oportunidade de obter maiores conhecimentos sobre as atividades 

desenvolvidas pelos proprietários no dia-a-dia, e a satisfação de poder ajudá-los com a 

realização desse estudo, mostrando que realmente é viável investir na atividade leiteira como 

aumento na renda da propriedade. Para mim, enquanto concluinte do curso fica a experiência 

de ampliar os conhecimentos, colocando-os em pratica e compreender a importância da 

atividade agrícola. Espera-se que o modelo e as tabelas possam ser implantadas e utilizadas na 

propriedade e que outros estudos sejam replicados nessa área.  
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