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RESUMO 

Na agricultura é pouco debatido o assunto de controle e gerenciamento de 

propriedades com a gestão de custos. E esse contexto deveria ser revisto e posto em prática 

em todas as empresas rurais, já que o agronegócio brasileiro aumenta sua participação no 

mercado mundial e apresentam grande importância econômica para o país, sem contar que os 

benefícios que uma boa gestão viabiliza são muitos. Uma gestão onde entradas e saídas são 

apontadas pode garantir o futuro da propriedade pois o proprietário pode identificar possíveis 

falhas em seus processos, prever possíveis prejuízos e assim desenvolver métodos que 

contribuam para a redução de custos de produção e obter maior lucratividade em seus 

produtos e planejando melhor seus investimentos. Quanto aos procedimentos metodológicos 

dessa pesquisa classificam-se como se como teórica e empírica de abordagem qualitativa e 

trata-se de um estudo de caso. O estudo teve como objetivo fazer o levantamento custos de 

produção da soja, milho e trigo numa propriedade rural no interior do município de 

Ciríaco/RS, bem como mensurar o resultado econômico de cada um desses cultivos. Como 

resultado constatou-se que as safras 2018/2019 tiveram resultados positivos, sendo que soja 

apresentou a melhor margem 86,36% em função do total de área destinada para o cultivo, 

contudo, calculado em áreas proporcionais destinando 10 hectares para cada cultura, o grão 

que mais contribuiu foi o trigo com uma margem de 35,57%, seguido da soja com 35,29% e 

por último o milho com 29,14% de margem de contribuição. O resultado econômico global da 

propriedade foi de R$ 623.480,00 liquido.  

 

Palavras-chave: Gestão de custos. Contabilidade e gestão. Propriedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

Moderno eficiente e competitivo o setor agrícola é uma das principais forças da 

economia brasileira e o que mais cresce, não só pelo aumento de áreas cultivadas, mas 

também pela forte influência da tecnologia. A cada safra que passa o aumento da 

produtividade de grãos por hectare é visível, mas isso nem sempre é sinônimo de lucro. 

 A busca cada vez mais acirrada dos produtores em colher mais, faz com que as 

ferramentas de gestão de custos e resultados sejam pouco utilizadas por eles, e assim 

informações relevantes na tomada de decisões podem passar despercebidas, e com isso a 

probabilidade de geração de dividas podem ser maiores e frequentes, ocasionando 

investimentos desnecessários.  

Uma gestão bem-feita pode gerar lucros que refletirá em outras classes produtivas 

além de demonstrar formas de redução de custos, métodos mais vantajosos e sobre tudo pode 

proporcionar ao produtor mais segurança e tranquilidade da gestão de seus negócios. 

Nesse contexto, essa pesquisa se propôs a investigar uma propriedade que está situada 

no interior do município de Ciríaco – RS na localidade de Cruzaltinha, com uma área de 210 

hectares, através dessa análise o proprietário pode identificar qual o custo de sua produção de 

soja, milho e trigo das safras 2018/2019, além de saber quais deles são os mais rentáveis 

através de um quadro comparativo. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A carência de uma gestão de custos pode acarretar sérios problemas para a 

propriedade rural, em especial no controle de investimentos e do desenvolvimento das 

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

dificuldades de crescimento, comprometendo a estabilidade da mesma. 

Por ser considerado um negócio instável o agronegócio, depende de vários fatores para 

que se tenha uma boa produtividade como, por exemplos, o clima e o preço de mercado. 

Devido a isso surge cada vez mais a necessidade de ter um conhecimento mais contíguo no 

que se refere a gestão de custos na área rural, pois gerenciar e conhecer todas as condições são 

fatores que poderão propiciar ao produtor mais produtividade e lucratividade em sua 

produção.  
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Dessa forma tem-se a seguinte pergunta de pesquisa: Qual o custo e o resultado das 

safras de milho, soja e trigo em uma propriedade rural no interior do município de 

Ciríaco/RS? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Mensurar e analisar o resultado das safras 2018/2019 da soja, milho e trigo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar os insumos e os custos das culturas da soja, milho e trigo desde o 

plantio até a colheita nas safras 2018/2019; 

b) Mensurar o resultado econômico de cada plantação; 

c) Apresentar um quadro comparativo dos resultados de cada atividade; 

d) Proporcionar informações relevantes aos proprietários para um melhor 

entendimento sobre a rentabilidade dos produtos e o gerenciamento de sua 

propriedade; 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O produtor rural desempenha um papel muito importante para produção de alimentos 

do país, pois é responsável por levar diversificação em toda a cadeia produtiva até o 

consumidor final. 

Diante da grande importância desse segmento, o fortalecimento se faz necessário e 

para que isso ocorra vários aspectos devem ser levados em consideração, sendo um deles a 

gestão de custos. Ter um conhecimento sobre custos e gerenciamento na área rural vai muito 

além de trazer benefícios apenas para os produtores. Ela agrega conhecimento para outras 

seções, já que a agricultura tem um papel muito forte no país, pois é visível que quando esse 

setor vai mal, isso se reflete em vários segmentos. Sendo assim quanto maior for o 

conhecimento em relação os custos e todas suas variáveis, melhor será na hora de tomar uma 

decisão sobre investimentos.  
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A busca por uma maior produtividade rural exige que seus proprietários acompanhem 

as mudanças do mercado e suas tecnologias, e em decorrência disso tenham um maior 

controle de custos e lucros gerados pelas atividades desenvolvidas nas mesmas. 

Contabilizar custos é uma atividade que traz benefícios quando o objetivo é 

economizar e maximizar o lucro, e, portanto, auxilia o proprietário na tomada de decisões 

diminuindo a probabilidade de incorrer custos. 

 É muito importante para o produtor rural ter conhecimento e planejamento de suas 

atividades, principalmente quando a propriedade é a fonte de renda da família, e a mesma 

depende desse meio para se manter. Mesmo que seja de forma simples, o proprietário 

necessita saber através da contabilidade como as suas propriedades estão, ou seja, se são 

rentáveis ou não. Uma contabilidade rural bem formulada e unida a uma boa gestão que 

atenda às necessidades da propriedade, é de suma importância pois traz informações de 

grande relevância, que vão ajudar na tomada de decisões, podendo assim garantir o futuro da 

propriedade. 

Com essa pesquisa ficará mais claro para o produtor identificar quais os reais custos 

de sua produção, que vai desde o preparo da terra até a colheita, e assim o gestor poderá 

tornar a propriedade mais eficiente, objetivando baixar o custo da produção e aumentar a sua 

lucratividade. 

Com o presente trabalho pretende-se colaborar com a literatura, no sentido de 

mostrar a importância das práticas de gestão de custos nas propriedades rurais, e a diferença 

que ela faz na hora de tomar decisões, já que os benefícios que ela traz são inúmeros.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDADE 

Nos dias atuais nota-se uma necessidade de conhecimentos gerenciais por parte dos 

produtores, por mais pequena que seja a propriedade, indiferente das atividades desenvolvidas 

nela, requerem um controle que seja eficiente uma vez que as decisões administrativas são de 

extrema importância para uma boa gestão. 

Para Muller (2009) a contabilidade é definida como a ciência que estuda o 

desenvolvimento do patrimônio de uma pessoa ou empresa, seus resultados e reflexos, sua 

evolução e sua gerencia. 

 Conforme Crepaldi (2012, p.50) “a contabilidade aplicada na atividade rural pode 

demonstrar toda a vida evolutiva da empresa. Por isso é imprescindível que também na 

agropecuária a contabilização dos fatos e sua mensuração sejam realizados com perfeito 

conhecimento, não somente técnico”.  

Ainda Crepaldi (2012) salienta que a contabilidade rural fornece informações sobre 

condição de expandir-se, sobre a necessidade de reduzir custos ou despesas e a necessidade de 

buscar recursos ou não. 

 A contabilidade ainda é pouco utilizada pelos produtores rurais, pois ela ainda é vista 

como uma ferramenta complexa, no entanto a contabilidade de custos é cada vez mais 

necessária para auxiliar na tomada de decisões e planejamento. 

Dessa maneira, a contabilidade desenvolvida e aplicada ao gerenciamento da 

propriedade rural será uma ferramenta indispensável para todos os produtores rurais, até 

mesmo os que não possuem uma estrutura para manter o controle de seus custos, despesas e 

receitas (CREPALDI,2012). 

Para Almeida e Santos (2007), contabilidade de custos fornece informações que 

atendem a diversos usuários, cada um com propósitos específicos, sendo os mais comuns: 

custear estoques para fins de apuração de resultado, cálculo de produção de formação de 

preço de venda e planejamento, controle e tomada de decisão. 

Apesar de ser uma atividade que legalmente exige um profissional especializado para 

desenvolve-la a contabilidade rural é uma ferramenta que deve estar mais próxima do 

produtor pois são nos registros contábeis que o produtor devera se guiar para a tomada de 

decisões 

De acordo com Crepaldi (2012, p. 49), 
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 Muitas vezes o produtor rural guarda em sua memória as informações, não anota os 

acontecimentos que são de extrema importância para a correta contabilização, de 

maneira que com o passar do tempo são esquecidos e não calculados na hora da 

comercialização. 

 

Dessa forma a contabilidade é uma ferramenta que fornece ao proprietário seja ele 

empresarial ou rural informações relevantes de seu negócio, possibilitando e facilitando a 

tomada de decisões.  

2.1.1 Contabilidade Rural 

A contabilidade tem vários campos de atuação, e um deles é a contabilidade rural, que 

atualmente é uma ferramenta indispensável para o bom andamento e a sobrevivência da 

empresa. 

A empresa rural está em constante mudanças, por ser um setor que trabalha com as 

adversidades do clima, preço de seus produtos que é definido pelo mercado, e adaptar-se a 

essas mudanças é uma questão de sobrevivência. O que se busca no atual cenário é o 

desenvolvimento e a análise desse setor para mantê-los atualizados e informados, com 

fermentas que permitam maior confiabilidade na tomada de decisões. 

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 

usuário das informações contábeis.  

Compreende-se que a contabilidade rural dentro de um sistema de informação da 

empresa rural contribui na geração de informações para o planejamento e o controle de suas 

atividades, pois historicamente a contabilidade rural elevou-se justamente pela precisão de 

controlar o patrimônio das entidades rurais. 

2.2 PROPRIEDADE RURAL  

As propriedades rurais estão inseridas nos chamados “agronegócios” para Junior; 

Mendes, (2007, p1): 

O agronegócio é um conceito mais abrangente do setor agrícola, em que a produção 

agropecuária é apenas uma parcela, uma vez que inclui também a aquisição de 

insumos e equipamentos para a produção, o processamento e a industrialização da 
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produção agropecuária, o transporte o armazenamento, a distribuição, ou seja, é uma 

visão da cadeia na sua totalidade até chegar ao consumidor final. 

Caracterizar um terreno em pequeno, médio ou grande pode se parecer parâmetro, mas 

quando se trata de propriedade rural, esses tamanhos estão determinados por lei, por meio do 

módulo fiscal. 

O coordenador geral de Cadastro Rural do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra), Evandro Cardoso, ressalta que o módulo fiscal é variável, e definido 

por cada município. É do Incra a competência de definir o tamanho do módulo, de acordo 

com Cardoso, o módulo fiscal é um conjunto de fatores e não envolve só o tamanho do 

imóvel ele também busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica e 

as condições de aproveitamento econômico do imóvel rural. 

  Para estabelecer o tamanho do módulo é analisado o tipo de exploração que a 

propriedade vai ter e se a lavoura será permanente, temporária ou de exploração florestal, 

além disso, são levados em conta a renda obtida pela propriedade. 

Em relação ao tamanho da área, os imóveis rurais são classificados em: 

1) Minifúndio – é o imóvel rural com área inferior a 1 (um) módulo fiscal; 

2) Pequena Propriedade - o imóvel de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) 

módulos fiscais; 

3) Média Propriedade - o imóvel rural de área superior a 4 (quatro) e até 15 (quinze) 

módulos fiscais; 

4) Grande Propriedade - o imóvel rural de área superior 15 (quinze) módulos fiscais, 

(INCRA,2018). 

A classificação é defini pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 e leva em conta o 

módulo fiscal (e não apenas a metragem) que varia de acordo com cada município. 

(INCRA,2018). 

A atividade rural hoje é considerada uma empresa, e os produtores como empresários 

rurais, necessitam conhecer a quantidade e o valor de cada bem que constitui o capital social 

que dirige, pois como qualquer outra entidade, a atividade rural deve estar focada na 

lucratividade e também deve priorizar o princípio da entidade. 

2.2.1 Descrição dos ciclos de cultura 

Há propriedades em que o produtor varia suas culturas, essas culturas geralmente são 

colhidas em diferentes períodos do 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 semente 

ou a muda no solo, até a data da última colheita em nível comercial”, segundo (SANTOS; 
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MARION; SEGATTI,2002 p.24). As culturas são definidas segundo os mesmos autores 

como: 

a) Culturas temporárias: são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, ou 

seja, que devem ser plantadas a todo ano, após a colheita, geralmente em um 

curto período de tempo. Exemplos: soja, milho, trigo, aveia, arroz entre outros, 

esse tipo de cultura também é conhecido como anual. (PORTAL ,2001). 

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

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

realizado um novo plantio.  

b) Culturas permanentes: Entende-se por cultura (lavoura) permanente a área 

plantada ou em preparo para o plantio de culturas de longa duração, que após a 

colheita não necessitassem de novo plantio, produzindo por vários anos 

sucessivos. Exemplos: laranja, café, pêssego, uva e outros. (PORTAL,2001). 

Para Marion (2012) determina-se culturas permanentes uma duração mínima de 4 

anos, ou basta uma cultura durar pouco mais de um ano, e proporcionar mais de uma colheita 

para ser permanente.  

Sendo assim, é importante que o produtor conheça e identifique cada cultura e seu 

respectivo ciclo, para ter um controle eficiente e eficaz de cada uma, bem como o período 

correto para a plantão, fertilização.  

2.2.1.1 Produção de milho 

O milho é um conhecido cereal cultivado em grande parte do mundo ele é 

extensivamente utilizado como alimento humano ou para ração animal, devido às suas 

qualidades nutricionais, as evidências científicas levam a crer que seja uma planta de origem 

no México. 

Tem um alto potencial produtivo e é bastante responsivo à tecnologia, o seu cultivo 

geralmente é mecanizado, se beneficiando muito de técnicas modernas de plantio e colheita. 

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,2019), o terceiro 

prognóstico de milho em grão, para 2019, estimou uma produção de 88,2 milhões de 

toneladas, crescimento de 8,4% em relação ao ano anterior, o que representa um aumento de 

6,9 milhões de toneladas. Para a 1ª safra de milho, a previsão é de 26,4 milhões de toneladas, 

2,7% maior que no mês anterior (2º prognóstico), crescendo 2,6% em relação ao mesmo 

período de 2018.  
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Apesar dos preços atuais encontrarem-se em patamares superiores aos praticados na 

época da decisão de plantio da 1ª safra em 2018, os produtores não devem aumentar muito os 

investimentos nas lavouras do cereal na safra verão, uma vez que a prioridade de cultivo deve 

ser a soja, em função da maior expectativa de rentabilidade para a leguminosa. Para o milho 

2ª safra, a estimativa da produção é de 61,8 milhões de toneladas, crescimento de 11,1% em 

relação a 2018 (IBGE,2019). 

2.2.1.2 Produção de soja 

Originária da China, a soja é hoje o principal grão do agronegócio brasileiro ela é 

conhecida há mais de cinco mil anos chegou em 1882 no Brasil, quando foi introduzida no 

tórrido território baiano, mas foi a partir de 1940 que começou a ganhar importância na 

agricultura passados quase 79 anos, transformou-se no maior destaque do agronegócio 

brasileiro.  

A expectativa para a temporada 2018/2019 mantem a tendência de crescimento, 

atingindo 1,9% de crescimento em relação à safra passada correspondendo a plantio de 

35.818,8 mil hectares. A soja é um produto de forte liquidez e geralmente comercializada com 

valores remuneradores, o que tem proporcionado um quadro dos preços no âmbito interno 

reforçando a aposta dos produtores no incremento de área para estes produtos. O produtor tem 

usado de todos os meios para incrementar o uso da tecnologia, a fim de reduzir seus custos, 

aumentar sua produtividade, e dessa forma aumentar sua rentabilidade. Assim a produção da 

soja saltou de 2.823kg/ha na safra 2006/07, para 3.394 kg/ha um incremento de 20%, segundo 

a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2018). 

Nesse levantamento, a estimativa para a safra 2018/2019 é que seja de 113,5 milhões 

de toneladas, quando comparada a safra passada que foi record é 4,9% inferior, mas ainda 

sendo uma grande produção com expectativas de se tornar a terceira maior safra histórica de 

soja (NETO; TEIXEIRA,2018). 

2.2.1.3 Produção do trigo 

O trigo é uma gramínea cultivada em todo o mundo e é a segunda maior cultura de 

cereais, é um alimento básico usado para fazer farinha e, com esta, o pão, na alimentação dos 

animais domésticos e como ingrediente na fabricação de cerveja (SINDITRIGO,2012). 
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A produção competitiva e sustentável de trigo no Brasil depende, fundamentalmente, 

do conhecimento de aspectos relacionados à própria planta de trigo (crescimento e 

desenvolvimento), das peculiaridades da região onde o trigo será cultivado (clima e solo, por 

exemplo) e das práticas de manejo adequadas para a cultura em cada situação de produção. 

O mercado brasileiro de trigo encerrou o ano de 2018 com preços em alta. Isso devido 

à reduzida oferta do grão de boa qualidade. A liquidez neste período de final de ano, 

tradicionalmente, é reduzida a zero, levando em conta que a indústria se abastece 

antecipadamente (CANAL RURAL,2018). 

Apesar das perdas provocadas pelo clima estiagem na época do plantio e chuvas em 

momentos desfavoráveis o Brasil colheu em 2018 algo em torno de 5,6 milhões de toneladas, 

29% a mais do que o colhido em 2017 (4,3 milhões de toneladas). No ano passado, a quebra 

foi de 35% na comparação com 2016, quando foram colhidas 6,7 milhões de toneladas e não 

houve grandes perdas por causa do clima. Sendo assim, a safra de 2018 foi apenas 16,2% 

inferior à de 2016 – última a ter uma colheita sem interferência climática (CANAL, 2018). 

2.3 AGRONEGÓCIO 

O agronegócio brasileiro, hoje é considerado uma atividade próspera, segura e 

rentável, além de ser um dos setores que mais emprega no Brasil, por ter um clima 

diversificado, com chuvas regulares, energia solar abundante, e quase 13% de toda a água 

doce disponível no planeta, hoje o Brasil tem cerca de mais de 388 milhões de hectares de 

terras cultiváveis, férteis e de alta produtividade o que representa aproximadamente 23% do 

PIB Brasileiro (PORTAL DO AGRONEGÓCIO,2004). 

Fazendo parte também dessa atividade tem os fornecedores de matéria prima, como 

insumos sementes, equipamentos, serviços e o beneficiamento de produtos até chegar no 

produto acabado pronto para ser consumido esses fatores tornam o país com tendência natural 

para a agropecuária e agricultura, o Brasil é um dos líderes mundiais em exportação e 

produção de vários produtos agropecuários (PORTAL DO ADMINISTRADOR,2019). 

Para Mendes e Padilha Jr. (2007, p.48) “o agronegócio é a representação da soma total 

da distribuição dos suprimentos agrícolas, armazenamento, processamento até chegar no 

produto pronto para ser consumido”. 

No pensamento de Crepaldi (2011, p. 1) “a agricultura representa toda a atividade de 

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

vistas à obtenção de produtos que venham a satisfazer às necessidades humanas”. 
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Sendo assim o agronegócio pode ser assentado, como a atividade que envolve desde 

exploração, a transformação e o cultivo da terra até a criação de animais, para obtenção de 

produtos que possam letificar as necessidades humanas.   

2.3.1 Custos no agronegócio 

Os sistemas de custos nos dias de hoje possuem objetivos amplos e específicos é muito 

importante que o produtor conheça o próprio negócio para não deixar, nas mãos de terceiros, 

cuidados essenciais como uma boa gestão de custos. O conhecimento do assunto auxilia o 

proprietário do negócio a ter uma boa gestão financeira, administrar e controlar os custos 

gerados na produção e comercialização de serviços ou produtos. 

O agronegócio é o reflexo do que uma empresa produz, e como toda a empresa para 

ser ter um bom funcionamento é necessário um planejamento e de contrapartida a 

contabilidade, em se tratando de agronegócio fazendo de forma correta a contabilidade é 

possível mensurar a eficiência da empresa, ou seja se ela está ou não dando lucro, sendo assim 

é muito importante fazer a contabilidade do agronegócio, e para isso conta-se com a 

contabilidade rural especifica para esse fim. 

Mario e Santos (1993), destacam que os objetivos da correta dimensão do sistema 

gerador de informações sobre os custos refletem no seu papel relevante como ferramenta 

básica para a tomada de decisão em qualquer empreendimento, especialmente na agropecuária 

ode os espaços de tempo entre produção e vendas, ou seja, custos e despesas fogem a 

simplicidade de outros tipos de negócios.  

A crise interna de nosso país, e a crescente exposição a concorrência, entre outros, tem 

levado produtores rurais a aprimorar seus conhecimentos em relação a custo e o 

gerenciamento de sua propriedade, procurando não apenas elevar sua produtividade, mas 

também gerencia-la, tornando-se mais ágil e competitivo.  

2.4 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade de custos tem um papel de grande importância para a tomada de 

decisões na contabilidade rural, pois é a partir das informações geradas por ela que servirão 

no auxiliar das tomadas de decisões, planejamentos, determinando custos de produção, entre 

outros. 
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Para Crepaldi (2010, p. 2), “é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e 

informar os custos dos produtos e/ou serviços. Ela tem função de gerar informações precisas e 

rápidas para a administração, para a tomada de decisões”. 

No entanto apenas gerar informações não é o suficiente é necessário conduzi-las para as 

pessoas certas e em tempo hábil para que os resultados sejam convincentes para a empresa ou 

propriedade e as mesmas sejam beneficiadas. 

Isso porque além de controlar os custos, a Contabilidade de Custos deve comprar os 

custos projetados com o custo real, determinando assim os custos ideais para a empresa tendo 

preocupação com todas as áreas da empresa (KROETZ E VIERA,2008). 

O principal objetivo da contabilidade de custos se destina a produzir informações para 

diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de 

desempenho, e de planejamento e controle das operações e de tomada de decisões, bem como 

tornar possível a alocação mais criteriosamente possível dos custos de produção aos produtos. 

2.4.1 Objetivos da contabilidade de custos 

A contabilidade de custos é mais um dos ramos das Ciências Contábeis, a qual tem um 

papel muito importante juntamente com a gerencia, ela surgiu da necessidade de se conhecer 

os custos dos produtos, para avaliar estoque e apurar resultados além de gerar informações 

para todos os níveis gerenciais das empresas, auxiliando com o planejamento, controle de 

operações e a determinar seus desempenhos. 

Segundo Crepaldi, (2010, p,5) a contabilidade de custos, 

Preocupa-se em resolver problemas mais complexos de estoque e em registrar 

detalhada e convenientemente as informações sobre operações realizadas pela 

empresa, para oportuna composição dessas informações sob diversas formas, 

objetivando:1) proceder a apuração detalhada dos resultados;2) auxiliar o controle 

dos gastos; e 3) subsidiar a tomada de decisões. 

Com o passar do tempo ela passou a ser uma ferramenta muito importante na área 

gerencial das empresas, passando a ser utilizada, no planejamento, controle de custos na 

tomada de decisões e no atendimento das exigências fiscais e legais. 

2.4.2 Classificação dos custos 

Classificar custos nem sempre é uma tarefa fácil, existem termos técnicos que 

precisam ser conhecidos na hora de formar custos, o termo gastos pode ser entendido como 
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um sacrifício financeiro, por parte de uma entidade para arquear com o ganho de um produto 

ou serviço. 

 A forma de apropriação dos custos está relacionada ao consumo dos bens e ao 

processo produtivo, forma direta ou indireta. Quanto ao volume de produção os custos podem 

ter mudanças, sendo esses custos fixos ou variáveis (CLEMENTE et al,2010). E eles ainda 

podem ser classificados quanto sua apropriação e quanto ao volume de produção. 

2.4.2.1 Custos diretos e indiretos 

A classificação dos custos da empresa, dos produtos, das operações, enfim do objeto 

que está sendo examinado e analisado em diretos e indiretos destina-se a fornecer informações 

para a determinação do montante mais real do custo do objeto, bem como para o controle de 

custos e a verificação da rentabilidade e da eficiência das várias atividades da empresa. 

(LEONE, p.58). 

Na grande maioria das vezes os custos diretos se referem a embalagem, matéria-prima, 

componentes e mão-de-obra direta, que é aquela aplicada diretamente na fabricação ou 

acabamento de produtos ou, se for o caso, na prestação de serviços, já os indiretos é o custo 

que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo no momento de 

sua ocorrência. 

Segundo Leone (2000, p.59): 

Todos os custos são da empresa são divididos em dois grandes grupos: 

Custos diretos: São todos os custos que se consegue identificar com as obras, do 

modo econômico e logico. 

Custos indiretos: São todos os outros custos que dependem do emprego de recursos, 

de taxas de rateio, de parâmetros para o debito às obras. 

Quando se conhece os custos de produção, fica mais fácil para precifica-los com 

preços competitivos e com precisão, dessa forma ficara mais clara a eficiência dos negócios, e 

a tomada de decisão será mais precisa. 
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Figura 1: Amostra da classificação dos custos direto e indiretos 

 

 

 

   Fonte: Zahaikevitch (2014, p.38) 

 

Os custos diretos e indiretos são aplicados em vários métodos de custeio são que são 

utilizados para obter informações importantes e subsidiar o planejamento e o controle de 

custos das empresas. 

2.4.2.2 Custo fixo 

É aquele que existe todo o mês, este custo costuma ser chamado também de custo de 

estrutura, mas não significa que ele seja sempre o mesmo valor, ou seja ele ocorre todo mês e 

isso independe da quantidade de produtos vendidos ou serviços prestados. São exemplos de 

custos fixos salários, aluguel, despesas com contador e, impostos, encargos sociais entre 

outros. 

Na concepção de Viceconti e Neves (2013, p. 20) “Custos fixos são aqueles cujos 

valores são os mesmos qualquer que seja o volume de produção da empresa” 

Os custos fixos são aqueles que podem variar conforme o volume da produção, mas 

podem variar o valor no decorrer do tempo para Bruni (2010, p.30) “os custos fixos possuem 
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uma característica interessante: são variáveis quando calculados unitariamente em função das 

economias de escala”. 

Sendo assim os custos fixos são todos aqueles custos totais que não variam em relação 

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

2.4.2.3 Custo variável 

Ao contrário do fixo, o custo variável é aquele que sofre alterações em curto prazo, 

geralmente relacionadas a alguma variável na produção e nas vendas, ou seja, os valores 

dependem diretamente do volume produzido ou volume de vendas efetivado num 

determinado período, e eles incluem o custo de materiais, suprimentos e salários da equipe de 

trabalho como por exemplo. 

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

ao nível da atividade, ou seja, o custo total aumenta à medida que a atividade aumenta”.  

Segundo Bruni (2010, p.30): 

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

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

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

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

como fixos em sua forma unitária. 

Dessa maneira este tipo de custo pode não aparecer em algum mês, só vai aparecer 

quando a atividade ou produção é realizada. 

2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO E GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

O que determina o sucesso ou fracasso de uma empresa está principalmente na 

diferença entre o custo do produto e seu preço de venda, determinar qual a melhor escolha 

para distribuir o custo no preço de venda, é primordial para o resultado da empresa. Os 

métodos são utilizados dentre muitas informações, determinar o valor dos objetos de custeio, 

reduzir os custos, melhorar os processos, eliminar desperdícios, decidir entre produzir ou 

terceirizar, e criar, eliminar, aumentar ou diminuir a linha de produção de certos produtos. 

Existem diversas formas de mensurar custos, dentre os métodos de custeio existentes, 

destacam-se o custeio absorção, custeio variável direto e o custeio baseado em atividades-

ABC.   
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2.5.1 Custeio por Absorção 

Esse método também chamado de custeio integral é o método derivado da aplicação 

dos princípios fundamentais de contabilidade ele consiste na apropriação de todos os custos 

(diretos e indiretos, fixos e variáveis) causados pelo uso de recursos da produção aos bens 

elaborados, e só os de produção, isto dentro do ciclo operacional interno, além disso é 

considerado também um método básico para a avaliação de estoques. Todos os gastos 

relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para todos os produtos feitos. 

Para Martins (2000, p.41-42): 

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

Contabilidade geralmente aceitos [...]. 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. 

Ou seja, esse método distribui todos os custos de produção (diretos e indiretos, fixos e 

variáveis) do período às quantidades de produtos fabricados, enfatizando a avaliação de 

estoque e apuração do resultado do exercício em consenso com as normas contábeis 

praticadas para fins de divulgação de informações para usuários externos. No entanto as 

empresas devem usar outros métodos de custeio, de forma gerencial desde que esse método 

seja mais apropriado a gestão de custos do seu negócio. 

2.5.2 Custeio Variável Direto 

Somente os custos variáveis são apropriados à produção, verifica-se que o custeio 

variável tem condições de propiciar informações para a tomada de decisão da empresa, pois 

ele evidencia a margem de contribuição e absorve os seus custos fixos, gerando resultado 

favorável. 

Esse método é muito útil para analisar a rentabilidade de produtos, onde “só são 

alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados como despesas 

do período, indo diretamente para o resultado, para os estoques só vão, como 

consequência, custos variáveis (MARTINS,2000, p.216). 

Em relação ao método anterior, a principal diferença é visualizada nos estoques finais 

do período. O custeio direto propicia informações para a decisões de curto prazo, onde os 

custos fixos do período são relevantes, e a viabilidade dos produtos é analisada pela margem 

de contribuição (preço de venda menos os custos e despesas variáveis), que é o real valor com 
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que cada produto contribui para cobrir os custos e despesas fixas, e consequentemente, formar 

o resultado. 

2.5.3 Custeio Baseado em Atividade -ABC 

O custeio baseado em atividade ABC, que no termo em inglês Activity Based Costing 

foi desenvolvido para auxiliar na análise estratégica de custos relacionadas com as atividades 

que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa, para muitos autores esse método 

é considerado de difícil implementação, ao contrário de outros que dizem ser a solução de 

todos os problemas de uma organização, já que ele parte do princípio de que não são os bens e 

serviços que consomem recursos, mas sim os recursos que são consumidos pelos bens ou 

serviços. 

Esse custeio é um sistema que aloca os custos e as despesas de fabricação as 

atividades mais relevantes desenvolvidas na empresa, para depois direciona-los aos produtos. 

Dessa forma, o método permite um controle maior dos gastos indiretos do bem ou serviço, 

oferecendo maior suporte à tomada de decisão. 

Esse método teve grande repercussão com a evolução da tecnologia, que alterou 

bastante a composição dos custos no processo produtivo, tornando cada vez mais importante a 

atenção aos custos indiretos de produção. 

Segundo Nakagava, (1994, p.39): 

No método de custeio baseado em atividades, ou ABC, assume-se como 

pressuposto, que os recursos de uma empresa são consumidos por suas atividades e 

não pelos produtos que ela fabrica. Os produtos surgem como consequência das 

atividades consideradas estritamente necessárias para fabrica-los e/ou comercializa-

los e como forma de se entender a necessidades, expectativas e anseios dos clientes. 

Sendo assim na operacionalização desse sistema procura-se estabelecer relação entre 

os recursos e as atividades e entre as atividades e os objetos de custeio (produtos, clientes etc), 

utilizando-se o conceito de cost driver ou direcionadores de custos (GUERREIRO,2006). 

Desse modo cada sistema de custeio tem suas peculiaridades, vantagens e 

desvantagens. O sistema de informação contábil é capaz de gerar informações variadas, 

dependendo do tipo de decisão a ser tomada, cabendo ao produtor ou administrador conhecer 

as diferentes ferramentas oferecidas pela contabilidade e torna-las uteis no processo de 

decisão. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos objetivos o estudo aqui apresentado caracteriza-se como exploratório, 

conforme Gil (2008) esse tipo de pesquisa tem por objetivo proporcionar a familiaridade com 

o problema, com vistas para torna-lo mais explícito ou até mesmo construí hipóteses. Através 

desse estudo apurou-se através da gestão de custos, qual cultivo foi o mais rentável para a 

produção, e ainda proporcionou informações relevantes aos proprietários para um melhor 

entendimento sobre a rentabilidade dos produtos e o gerenciamento de sua propriedade. 

Essa pesquisa quanto a natureza se define como teórica e empírica Demo (2000), 

descreve que a pesquisa teórica procura reconstruir teorias, conceitos, ideias a fim de 

aprimorar fundamentos teóricos. Já na pesquisa empírica é admissível produzir e analisar 

dados de uma forma pratica. Essa pesquisa se classifica assim justamente porque a base 

teórica sobre gestão de custos dará amparo a parte prática junto a propriedade rural 

investigada, onde foi analisado o custo de cada cultura da última safra. 

A pesquisa terá uma abordagem qualitativa, para Minayo (2008) a pesquisa qualitativa 

o importante e subjetivação, pois durante a investigação é necessário conhecer a 

complexibilidade do objeto em questão rever as teorias sobre o tema, estabelecer conceitos e 

teorias relevantes, usar técnicas de coleta de dados adequadas e por fim, analisar todo o 

material de forma específica e contextualizada. 

Quanto aos procedimentos técnicos, trata -se de um estudo de caso, que consiste em 

um estudo mais aprofundado e de um conhecimento mais amplo (GIL,2008). É estudo de caso 

porque os dados aqui apresentados, trouxe a realidade da propriedade em questão.             

Por ser um estudo que utilizou documentos como fonte de dados, informações e 

evidencias, dos mais variados tipos como, por exemplo, diários, documentos, arquivos, 

correspondências pessoais, fotografias entre outros, segundo Martins e Theóphilo (2009) 

também se denomina pesquisa documental. 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada junto à propriedade rural do senhor Celso Ari Dametto, que 

antigamente era composta por três sócios, onde mantiveram a sociedade durante 20 anos, e foi 

a partir do ano 2000, que Celso saiu da sociedade começou a produzir sozinho. 
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Hoje a maior parte da propriedade está localizada, no município de Ciríaco/RS, e está 

em atividade há mais de 30 anos no ramo da agricultura. A propriedade conta com a mão-de-

obra de três pessoas que são o proprietário, o filho do proprietário e um funcionário.  

 A mesma tem áreas próprias, e arrendadas possuindo um total de 210 hectares de área 

produtiva, sendo 80 hectares próprios e 130 hectares é a arrendado contando com uma 

produção anual em média de 14.500 sacas de soja, 2.000 sacas de milho e 3.000 sacas de trigo 

a propriedade possui  áreas no município Água Santa -RS, onde  cerca de 5 hectares são 

destinados para a infraestrutura com casa que é a residência do proprietário, esposa e filho e 

armazém para guardar os equipamentos, insumos e sementes. A propriedade conta ainda com 

equipamentos próprios, para o cultivo dos grãos. 

A tomada de decisão fica sob a responsabilidade do proprietário e seu filho onde eles 

decidem onde comprar e o que comprar, e assim decidindo qual o melhor produto se 

enquadrara na hora do manuseio da cultura. 

Figura 2: Sede da propriedade em Água Santa/RS 

 

 Fonte: A Autora (2019) 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada com o 

proprietário, pois ela trouxe questões pré-definidas, e foi adaptada de acordo com os rumos do 

diálogo entre o pesquisador e o proprietário 
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A entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual o pesquisador tem um 

contato mais direto com o entrevistado, no sentido de se inteirar de suas opiniões acerca de 

um determinado assunto, nesse caso, além da entrevista, notas de diferentes tipos 

disponibilizadas pelo proprietário.  

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Para Diehl (2006), a análise dos dados auxilia na interpretação dos resultados obtidos 

da pesquisa, onde o pesquisador poderá organiza-los da melhor maneira possível para que 

depois o mesmo possa-o colocar em pratica na execução do trabalho.  

Dessa maneira os dados analisados foram demostrados e comparados através de 

tabelas, onde ficaram mais organizado e facilitaram a visualização, sendo assim ficou mais 

claro o entendimento dos custos e o resultado de cada cultura. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

A propriedade rural estudada nesse trabalho, se caracteriza como médio porte 

localizada no município de Ciríaco/RS, mais precisamente na localidade de Cruzaltinha 

possui sede e moradia dos proprietários no município de Água Santa/RS, a qual tem como 

fonte de renda a produção de grãos (milho, soja e trigo), além do proprietário e seu filho, ela 

conta também com a mão de obra de um funcionário, onde o mesmo recebe mensalmente, e 

ainda uma bonificação paga ao final do ano em sacas de soja. 

 A análise dos resultados foi feita a partir das informações cedidas pelo proprietário e 

seu filho, por meio das notas fiscais dos insumos comprados das safras de 2018/2019 desde o 

plantio até a colheita de cada cultivo, e também o controle de custos e despesas. Dessa forma 

foi feita uma análise das três culturas soja, milho e trigo numa área de 210 hectares sendo 80 

hectares próprios e 130 arrendados, visando analisar qual é mais rentável para investimento a 

partir do levantamento dos resultados das safras 2018-2019.  

O proprietário e seu filho investem muito em tecnologia de “ponta” para produzir 

quantidade e qualidade dos grãos, contando com uma produção média de 14.500 sacas de 

soja, 2.000 sacas de milho e 3.000 sacas de trigo contando com um clima favorável, com 

chuvas ocorrendo regularmente desde o plantio até a colheita. 

4.1 CULTIVO DA SOJA 

No verão o cultivo que contribui para a renda da família é a soja, a safra ocorreu no 

período de outubro/2018 até o mês de março/2019 e na segunda quinzena do mês de março 

iniciou- se a colheita e posteriormente a venda do produto. 

Na figura 3 verifica-se através do fluxograma como ocorre a produção da soja na 

propriedade em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

Figura 3: Fluxograma do plantio até a colheita da soja 

 

                                 Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Para o cultivo de soja foi necessário primeiramente definir a área a ser cultivada, em 

seguida desseca-la, e logo após ocorreu o plantio do grão onde foram feitos três tratamentos, 

sendo um diferente do outro, que foram aplicados conforme a necessidade do cultivo, 

seguindo com a colheita, entrega do produto e posteriormente ocorreu a venda do mesmo. 

4.1.1  Insumos do cultivo da soja 

A soja teve um custo com insumos de R$ 224.000,00 numa área de 180 hectares, 

gerando para a propriedade um custo de R$ 1.247,00 por hectare como mostra a tabela 1. 
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Tabela 1: Insumos da soja 

SAFRA 2018/2019 R$/Ha 180/Ha 

DESSECAÇÃO 
  

Gramoxone R$25,00 R$4.500,00 

Select R$25,00 R$4.500,00 

Assist R$10,00 R$1.800,00 

PLANTIO 
  

Semente R$300,00 R$54.000,00 

Adubo R$500,00 R$90.000,00 

1º TRATAMENTO 
  

Orkestra R$60,00 R$10.800,00 

Cipermetrina R$12,00 R$2.160,00 

Assist R$10,00 R$1.800,00 

2º TRATAMENTO 
  

Adubo folhar TKF R$45,00 R$8.100,00 

Fox R$80,00 R$14.400,00 

Unizebi R$35,00 R$6.300,00 

Assist R$10,00 R$1.800,00 

3º TRATAMENTO 
  

Ativium R$90,00 R$16.200,00 

Active R$35,00 R$6.300,00 

Assist R$10,00 R$1.800,00 

TOTAL R$1.247,00 R$224.460,00 

                                                            Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Destacam-se como mais relevantes os custos com o plantio, ou seja, a semente e o 

adubo onde representaram um custo de R$ 800,00/ha, seguido pelo segundo tratamento, que 

teve um custo de R$ 170,00/ha. 

4.2 CULTIVO DO MILHO 

O plantio do milho na propriedade, por ser localizada na região sul se deu entre o mês 

de agosto e setembro/2018, com a colheita efetuada na segunda quinzena de março/2019. 

O fluxograma mostra como funciona o plantio do milho. 
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Figura 4: Fluxograma do plantio até a colheita do milho 

 

                                Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Para o milho, foi necessário primeiramente definir a área a ser plantada, em seguida 

desseca-la, logo após foi feito o plantio, para esse cultivo foi necessário apenas um 

tratamento, então a colheita, finalizando com o transporte e venda do grão. 

4.2.1 Insumos do cultivo do milho 

O milho teve um custo com insumos de R$ 21.320,00 numa área de 10 hectares 

cultivados, gerando para a propriedade um custo de R$ 2.132,00 por hectare como mostra a 

tabela 2. 

Tabela 2: Insumos do milho 

SAFRA 2018/2019 R$/Ha 10/Ha 

DESSECAÇÃO 
  

Gramoxone R$25,00 R$250,00 

Select R$25,00 R$250,00 

Assist R$10,00 R$100,00 

PLANTIO 
  

Semente R$1.000,00 R$10.000,00 

Adubo R$480,00 R$4.800,00 

1º TRATAMENTO 
  

Talismã R$12,00 R$120,00 

Abacus R$10,00 R$100,00 

Assist R$10,00 R$100,00 

Ureia R$560,00 R$5.600,00 

TOTAL R$2.132,00 R$21.320,00 

                                             Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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Destacam-se como mais relevantes em relação aos custos, o plantio e o tratamento, 

onde geraram um custo de R$ 1.480,00 e R$ 592,00 por hectare respectivamente. 

4.3 CULTIVO DO TRIGO 

Os proprietários fizeram o plantio do trigo entre o mês de junho e julho /2018 

realizando a colheita no começo de novembro/2018. O plantio do trigo ocorre da seguinte 

forma. 

Figura 5: Fluxograma do plantio até a colheita do trigo 

 

                                Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Para o cultivo do trigo primeiramente foi definida a área a ser plantada, em seguida 

ocorreu a dessecação e então deu-se início ao plantio, onde foram necessários três 

tratamentos, logo após foi feita a colheita, seguido do transporte e venda do trigo. 

4.3.1 Insumos do cultivo do trigo 

O trigo teve um custo com insumos de R$ 33.340,00 numa área de 20 hectares 

cultivados, gerando para a propriedade um custo de R$ 1.577,00 por hectare como mostra a 

tabela 3. 
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Tabela 3:Insumos do trigo 

SAFRA 2018/2019 R$/Ha 20/Ha 

DESSECAÇÃO 
  

Gramoxone R$25,00 R$500,00 

Select R$25,00 R$500,00 

Assist R$10,00 R$200,00 

PLANTIO 
  

Semente R$430,00 R$8.600,00 

Adubo R$500,00 R$10.000,00 

1º TRATAMENTO 
  

Tilte R$25,00 R$500,00 

Abacus R$60,00 R$1.200,00 

Assist R$10,00 R$2.000,00 

2º TRATAMENTO 
  

Abacus R$60,00 R$1.200,00 

Opera ultra R$75,00 R$1.500,00 

Assist R$10,00 R$200,00 

Ureia R$262,00 R$5.240,00 

3º TRATAMENTO 
  

Aprouxprima R$50,00 R$1.000,00 

Tilte R$25,00 R$500,00 

Assist R$10,00 R$200,00 

TOTAL R$1.577,00 R$33.340,00 

                                              Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Destacam-se aqui como mais relevantes os custos com semente e adubo, com um total 

de R$ 930,00/ha, seguido pelo segundo tratamento que gerou um custo de R$ 407,00/ha. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADO DA SAFRA DE SOJA 2018/2019 

Na safra 2018/2019 o cultivo da soja apresentou um rendimento de 80 sacas por 

hectare, sendo que a produção foi comercializada a R$78,00 a saca, apresentando um 

faturamento bruto de R$ 6.288,33 por hectare dos 180 cultivados para o grão, essa produção 

gerou custos como: insumos, sementes, impostos, conforme mostra a tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultado da safra 2018/2019 da soja 

 
 PROPRIEDADE RURAL SOJA 180 HA 

 

 
RECEITA BRUTA  R$   1.131.000,00  

 

 

Produção safra 2018/2019  R$   1.131.000,00  

 

 
(-) CUSTOS VARIÁVEIS  R$      224.460,00  

 

 

 Insumos  R$      224.460,00  

 

 
(-) DESPESAS VARIÁVEIS  R$        16.965,00  

 

 

Impostos Funrural 1,5%  R$        16.965,00  

 

 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$      889.575,00  

 

 
 SOJA  86% 

                              Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Como visto na tabela 4 a margem de contribuição foi superpositiva, o cultivo teve 

um ótimo desempenho levando em consideração o clima com chuvas recorrentes, o preço de 

mercado entre outros fatores, tendo um percentual de 86% sob o total produzido. 

5.2 RESULTADO DA SAFRA DO MILHO 2018/2019 

Na safra do milho o cultivo apresentou um rendimento de 200 sacas por hectare numa 

área de 10 hectares, sendo que a produção foi comercializada a R$ 33,00 gerando para o 

produtor um faturamento de R$ 6.600,00 por hectare e um faturamento bruto de R$ 66.000,00 

essa produção gerou custos como: insumos, sementes e impostos, conforme mostra a tabela 5. 
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Tabela 5: Resultado da safra 2018/2019 do milho 

 
PROPRIEDADE RURAL MILHO 10 HA 

 

 
RECEITA BRUTA  R$         66.000,00  

 

 

Produção safra 2018/2019  R$         66.000,00  

 

 
(-) CUSTOS VARIÁVEIS  R$         24.200,00  

 

 

 Insumos  R$         24.200,00  

 

 
(-) DESPESAS VARIÁVEIS  R$              990,00  

 

 
 Impostos Funrural 1,5%  R$              990,00  

 

 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$        40.810,00  

 

 
 MILHO  4% 

                               Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A tabela mostra a margem de contribuição do milho representa um percentual de 4% 

sob o total produzido, trazendo um bom resultado para o produtor, apesar do preço de venda 

não estar tão favorável para o período em que foi vendido. 

5.3 RESULTADO DA SAFRA DO TRIGO 2018/2019 

O trigo teve um rendimento de 3000 mil sacas, num total de 20 hectares representando 

150 sacas por hectare, a produção foi comercializada a R$ 45,00 gerando um faturamento 

bruto de R$ 135.000,00 e exercendo um faturamento bruto por hectare de R$ 6.750,00. Essa 

produção gerou custos como: insumos, sementes, e impostos, conforme mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultado da safra 2018/2019 do trigo 

 
PROPRIEDADE RURAL TRIGO 20 HA 

 
RECEITA BRUTA  R$         135.000,00  

 
Produção safra 2018/2019  R$         135.000,00  

 
(-) CUSTOS VARIÁVEIS  R$           33.340,00  

 
Insumos  R$           33.340,00  

 
(-) DESPESAS VARIÁVEIS  R$             2.025,00  

 
Impostos Funrural 1,5%  R$             2.025,00  

 
(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$           99.635,00  

 
TRIGO 10% 

                                       Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A tabela mostra 6 mostra o quanto o trigo gerou de contribuição após ser calculado 

custos com insumos e impostos, o grão gerou uma margem de contribuição de R$ 99.635,00 

correspondendo a 10% do total produzido. 
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5.4 RESULTADOS E COMPARTIVOS SAFRA 2018/2019 

Na safra 2018/2019 foi analisada a produção da soja, milho e trigo através do 

comparativo dos três cultivos é possível identificar qual deles apresentou maior rentabilidade, 

como mostra a tabela 7. 

 

Tabela 7: Comparativo dos três cultivos 

PROPRIEDADE RURAL 

180 ha 10 ha 20 ha 

TOTAL SOJA MILHO TRIGO 

RECEITA BRUTA  R$ 1.131.000,00   R$ 66.000,00   R$ 135.000,00   R$ 1.332.000,00  

          Produção safra 2018/2019  R$ 1.131.000,00   R$ 66.000,00   R$ 135.000,00   R$ 1.332.000,00  

(-) CUSTOS VARIÁVEIS  R$    224.460,00   R$ 24.200,00   R$   33.340,00   R$    282.000,00  

            Insumos  R$    224.460,00   R$ 24.200,00   R$   33.340,00   R$    282.000,00  

(-) DESPESAS VARIÁVEIS  R$      16.965,00   R$      990,00   R$     2.025,00   R$      19.980,00  

          Impostos Funrural 1,5%  R$      16.965,00   R$      990,00   R$     2.025,00   R$      19.980,00  

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$    889.575,00   R$ 40.810,00   R$   99.635,00   R$ 1.030.020,00  

%                 86,36               3,96                 9,67  100,00 

        Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

É notável que soja teve uma margem de contribuição mais significativa que os outros 

cultivos, mas levando em consideração o total de hectares destinada para cada cultura, todos 

tiveram uma produção positiva trazendo um bom resultado para o proprietário. O gráfico a 

seguir mostra de forma mais clara o resultado. 

 

Figura 6: Margem de contribuição dos três cultivos 

 

                                 Fonte: Dados da pesquisa (2019) 
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O gráfico destaca em percentual quanto cada cultivo representou para o faturamento, 

comprovando que a soja exerceu um faturamento mais significativo em relação aos outros, 

com um percentual de 86%, seguido do trigo com 10% e o milho com uma margem de apenas 

4%. 

Os três cultivos geraram despesas, além dos insumos, sementes e impostos com mão 

de obra, manutenção, depreciação entre outros como mostra a tabela 8. 

 

Tabela 8: Custos e despesas fixas da propriedade 

 
(-) CUSTOS E DESPESAS FIXAS  R$       406.540,00  

 

Gerente adm. R$    96.000,00 

 

Despesas com funcionários R$    20.160,00 

 

Bonificação safra soja R$      5.400,00 

 

Despesa com combustivel R$    28.000,00 

 

Arrendamento de terra R$  175.500,00 

 

Manutenção/maquinas R$    15.000,00 

 

Depreciação R$    66.480,00 

 
(=) RESULTADO  R$       623.480,00  

                                     Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A tabela 8 mostra despesas com funcionários, arrendamento de terras, combustível, 

depreciação, e o total que o produtor teve de despesas no decorrer da safra 2018/2019. 

 

Tabela 9: Custos e despesas fixas da propriedade 

PROPRIEDADE RURAL 

180 ha 10 ha 20 ha 

TOTAL SOJA MILHO TRIGO 

RECEITA BRUTA R$   1.131.000,00 R$ 66.000,00 R$ 135.000,00  R$   1.332.000,00  

          Produção safra 2018/2019  R$   1.131.000,00 R$ 66.000,00 R$ 135.000,00  R$   1.332.000,00  

(-) CUSTOS VARIÁVEIS R$      224.460,00 R$ 24.200,00 R$   33.340,00  R$     282.000,00  

            Insumos R$      224.460,00 R$ 24.200,00 R$   33.340,00  R$     282.000,00  

(-) DESPESAS VARIÁVEIS R$        16.965,00 R$      990,00 R$     2.025,00  R$       19.980,00  

          Impostos Funrural 1,5% R$        16.965,00 R$      990,00  R$   2.0255,00  R$       19.980,00  

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO     R$    889.575,00     R$ 40.810,00      R$   99.635,00      R$ 1.030.020,00  

(-) GASTOS FIXOS    R$       406.540,00  

(=) RESULTADO    R$       623.480,00  

Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

A tabela 9 traz o resultado de cada cultivo, bem como o total de gastos e despesas 

fixas que o gestor rural teve, subtraindo do total de margem de contribuição obteve-se um 

resultado líquido positivo de R$ 623.480,00, ou seja, o produtor conseguiu quitar suas 

despesas e ainda obter lucro ao final, esse que poderá ser aplicado nas próprias áreas ou onde 

sentir-se necessidade. 
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A tabela 10 mostra de forma proporcional o resultado das três culturas em 10 hectares, 

nas safras 2018/2019, cultivados. 

Tabela 10: Comparativo em 10 hectares 

 PROPRIEDADE RURAL SOJA  MILHO   TRIGO TOTAL 

RECEITA BRUTA  R$ 62.834,00  R$ 66.000,00  R$ 67.500,00   R$ 196.334,00  

          Produção safra 2018/2019  R$ 62.834,00  R$   66.000,00  R$   67.500,00   R$ 196.334,00  

(-) CUSTOS VARIÁVEIS  R$ 12.470,00  R$ 24.200,00  R$ 16.670,00    R$    53.340,00  

            Insumos  R$ 12.470,00  R$ 24.200,00  R$   16.670,00   R$    53.340,00  

(-) DESPESAS VARIÁVEIS  R$    942,51  R$      990,00  R$    1.012,50   R$      2.945,01  

          Impostos Funrural 1,5%  R$     942,51  R$       990,00  R$     1.012,50   R$      2.945,01  

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$ 49.421,49  R$ 40.810,00  R$ 49.817,50   R$ 140.048,99  

% 35,29 29,14 35,57 100,00 

  Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

De acordo com a tabela acima, onde receita bruta, custos variáveis, despesas variáveis 

e margem de contribuição foram calculadas ambas em 10 hectares cultivados, sendo assim o 

cultivo que mais contribuiu foi o trigo com uma margem de 35,57% seguido da soja com 

35,29% e o milho com 29,14%, dessa forma ficou mais claro para entendimento, pois ficou 

evidente quanto cada cultivo contribuiu em áreas proporcionais. 
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5 CONCLUSÃO  

Com o presente estudo pode-se constatar o quanto é importante fazer uma gestão de 

custos, pois com ela é possível administrar a propriedade com mais eficiência, além da 

segurança que um bom controle proporciona na hora de se fazer investimentos. 

Esse estudo buscou trazer a realidade da produção da soja, milho e trigo nas safras 

2018/2019, numa propriedade rural de médio porte, buscado o resultado econômico de cada 

cultivo bem como o gasto que cada um teve, desde o plantio até a colheita. 

Ao coletar os dados e analisa-los ficou claro que a propriedade teve um ano positivo 

nos três cultivos, totalizando R$ 623.480,00 de lucro, depois de todos os custos e as despesas 

fixas serem pagas. O cultivo que menos contribuiu foi o milho em função do preço para a 

comercialização estar baixo. Já a soja apresentou o melhor retorno e foi a que mais contribuiu 

dentre os três cultivos com uma margem de contribuição de 86,36%.em função do total de 

área destinada para o cultivo, contudo calculado em áreas proporcionais destinando 10 

hectares para cada cultura, o grão que mais contribuiu foi o trigo com uma margem de 

35,57%, seguido da soja com 35,29% e por ultimo o milho com 29,14% de margem de 

contribuição. 

Esse estudo teve como objetivo principal entender qual cultura, dentre soja, milho e 

trigo foi mais rentável para investimento a partir do levantamento dos resultados das safras 

2018-2019 em uma propriedade de médio porte localizada em Ciríaco -RS 

Esse trabalho serve de apoio para futuros acadêmico que se interessarem em saber os 

custos de produção, seja no meio rural ou empresarial, e a importância de se fazer gestão de 

custos. 

Espera-se que o mesmo possa ser utilizado de modelo em outras propriedades com as 

devidas adaptações.  
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APÊNDICE A: ENTREVISTA COM O PRPRIETÁRIO 

1. Quantos hectares são próprios e quantos são arrendados? 

2. Quantos anos plantaram em sociedade? 

3. A partir de que ano começou a plantar sozinho? 

4. Possuíam maquinário próprio quando terminaram a sociedade? 

5. Quanto colhem em média por ano? 

6. Quantos anos durou a sociedade?  

7. Quantos hectares são destinados a casa e edificações? 

8. Possuem funcionário? Quantos? 

9. Residem na propriedade? Quem? 

10. O funcionário recebe salário? E comissão? 

11. Quais os maquinários que possuem para a produção? 

 

 



47 

 

 


