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RESUMO 

O presente trabalho buscou identificar e analisar os custos da engorda do gado de corte em 

uma propriedade pecuária no Rio Grande do Sul, pois se observou a necessidade dos 

produtores rurais em manter suas propriedades lucrativas no cenário atual, procurando 

informações para obter subsídios nas decisões a serem tomadas. Trata-se de um estudo de 

caso com coleta de dados por entrevistas, análise documental e observação (visitas in loco). 

Com o desenvolvimento deste estudo chegou-se ao custo total por cabeça de gado de R$ 

R$1.717,10 (um mil setecentos e dezessete reais e dez centavos), que acrescidos dos impostos 

ligados à atividade e dos custos fixos, perfazem um lucro antes do Imposto de Renda por 

cabeça de gado de R$344,63 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos), 

representando uma margem direta de 18% (dezoito por cento). Verifica-se que a margem de 

lucro da propriedade está dentro da realidade do mercado da pecuária brasileira, onde os 

retornos ficam em média a 17% (dezessete por cento). 

 

Palavras chaves: Gestão; Custos; Pecuária. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contabilidade é uma das ciências sociais mais antigas da humanidade. Seu 

surgimento ocorreu pela necessidade do homem controlar seu patrimônio, tendo como 

principal objetivo orientar e informar as partes relacionadas sobre a situação financeira da 

entidade empresarial em questão. Para continuar suprindo tal objetivo, a contabilidade 

encontra-se em constante atualização, pois está atrelada ao crescimento e desenvolvimento do 

mercado e deve acompanhar as modificações ocorridas pelo mesmo (IUDÍCIBUS, 2010). 

Atendendo aos usuários contábeis independente das situações enfrentadas, o 

profissional contábil, necessita buscar novas fontes de conhecimento para ter informações 

sobre áreas específicas da contabilidade, dividindo-a, consequentemente, em diversas áreas de 

atuação. Devido a essa divisão em áreas de atuação possíveis ao profissional contábil, foi 

necessária a qualificação e especialização do mesmo, tornando-o especialista em um ramo 

contábil, possibilitando o melhor desenvolvimento da profissão. 

Uma das ramificações desta profissão é a Contabilidade Rural, que objetiva controlar 

o patrimônio das entidades rurais, dando suporte para a tomada de decisão. Por estar sendo 

implantada há pouco tempo no Brasil e não ser obrigatória vem sofrendo com a resistência 

dos empreendedores rurais em disponibilizar os dados referentes às suas propriedades. Deste 

modo, deixando de aproveitarem os inúmeros benefícios que uma contabilidade regular 

poderia lhes proporcionar, tais como, aproveitamento de benefícios fiscais e melhor alocação 

de investimentos.  

A atividade rural tem como objetivo explorar a capacidade produtiva do solo, 

cultivando a terra, criando animais e transformando produtos agrícolas, ou seja, como a 

contabilidade possui segmentos, a área rural divide-se em três principais ramos: atividade 

agrícola, zootécnica e agroindustrial (MARION, 2010). Neste trabalho se dará enfoque na 

atividade zootécnica, que consiste na criação de gado, suínos, equinos, aves, dentre outros, 

sendo abordada, a criação de gado, popularmente conhecida como pecuária. 

Para um bom aproveitamento da contabilidade rural pelo pecuarista, é necessária a 

implantação da gestão de custos em conjunto com a contabilidade gerencial, pois apenas 

comprar, engordar e vender o gado não permite a visão concreta de lucratividade ao 

empresário. É preciso identificar quais são os custos envolvidos em cada processo, 

englobando a rotina da propriedade como um todo, controlando as informações básicas, pois 

só assim a contabilidade e a gestão de custos conseguirão trabalhar em conjunto, uma vez que 

ambas estão atreladas para mensurar de forma correta todos os gastos da pecuária, mostrando 

a real situação financeira da propriedade. 
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A partir de uma gestão de custos, a competitividade da propriedade no mercado 

consumidor é melhorada, pois é identificado onde pode haver uma redução de perdas para 

melhorar o preço final em comparação com os concorrentes, além de verificar a rentabilidade 

do empreendimento, observando as possibilidades de expansão e aprimoramento. Também 

por meio da gestão de custos, são geradas as informações para tomada de decisões sobre as 

operações relacionadas com as atividades da propriedade, permitindo o conhecimento 

aprofundado de quais mudanças serão importantes para o processo de desenvolvimento e de 

auto sustentação da empresa. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

No contexto de atividades agroindustriais, o conhecimento e controle dos custos de 

produção têm impactado na construção da competitividade das propriedades rurais em relação 

ao mercado consumidor. Isso ocorre, na sociedade capitalista, onde quem possui o menor 

gasto no processo, consegue oferecer um melhor preço ao mercado e obter lucratividade 

maior para reinvestir na atividade, desenvolvendo-se com crescimento.   

Neste sentido, verifica-se a necessidade de conhecer a questão dos custos no contexto 

da pecuária de corte e como o controle destes, influencia no resultado econômico da 

propriedade. Portanto, a partir deste estudo pretende-se apurar: quais são os custos e o 

resultado de uma propriedade rural voltada para a engorda do gado de corte no Rio Grande do 

Sul? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho pretende identificar os custos e o resultado da engorda do gado 

de corte em uma propriedade pecuária no Rio Grande do Sul, por meio do método de custeio 

direto.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar os custos da produção de gado de corte; 

 Apurar os custos pelo método de custeio direto; 

 Apresentar informações ao pecuarista para auxiliar na tomada de decisões; 

 Analisar o resultado. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ministério da Agricultura (2016) a bovinocultura é um dos principais 

destaques do agronegócio brasileiro no cenário mundial. O Brasil é dono do segundo rebanho 

mais efetivo do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças. Além disso, desde 2004, 

assumiu a liderança nas exportações, com um quinto da carne comercializada 

internacionalmente e vendas em mais de 180 países. 

Apesar da pecuária ocupar lugar de destaque na economia nacional e internacional, 

como observado acima, os pecuaristas ainda não lhe dão a devida importância, deixando a 

desejar na organização e controle econômico das suas propriedades. Com isso, este trabalho 

se justifica por demonstrar a relevância da Contabilidade Rural e de Custos para o produtor, 

como ferramenta que permite estabelecer o real custo da produção de gado de corte em uma 

propriedade selecionada.  

Muitas propriedades rurais ainda são gerenciadas de forma empírica, sem condições 

de obter a informação que norteia a tomada de decisão: o custo do produto. Diante de uma 

realidade altamente competitiva, tem-se a necessidade de abandonar a posição de produtor 

rural e assumir o papel de empresário rural, pois a gestão do negócio torna o crescimento do 

empreendimento rural mais viável. Para tanto, é indispensável à contabilidade para auxiliar 

neste processo, oferecendo informações importantes para se ter menos gastos com um 

aumento de qualidade (OIAGEN et al., 2006). 

Embora existam muitos estudos voltados para o controle de custos, a área rural ainda 

é carente quanto a pesquisas científicas, tornando este trabalho relevante para o meio 

acadêmico. Através da demonstração do processo e apuração de custos em uma empresa rural 

na prática, os profissionais contábeis, administradores e estudantes que se interessarem pelo 

assunto, buscando estudos, terão a partir deste trabalho informações práticas e previamente 

aplicadas para se basear. 

Devido à instabilidade dos preços pagos ao produtor rural pelos frigoríficos, por não 

haver uma relação duradoura entre eles que permita a estabilidade na entrega, o preço é 

regulado pelo mercado, e para conseguir potencializar os seus resultados, não se tem outra 

forma, senão o pecuarista estar contido em reduzir os custos. Mas, para praticar a redução de 

custos, é necessário tê-los apurados, e sem a elaboração de um modelo para sua determinação 

dentro da área de trabalho isso não é possível (MELZ, 2013). 

Fica evidenciado, portanto, a necessidade de profissionalização, tanto dos pecuaristas 

ou empresários rurais, como dos profissionais que pretendem atender este ramo de negócio, 

estando ambos em constante aprendizado e abertos a novas ideais e maneiras de gerenciar a 
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propriedade. A crescente competição no mercado consumidor exige que seja colocado no 

mercado um produto que atenda de forma plena as necessidades dos clientes, levando em 

consideração, principalmente, o preço. Desta forma, para o agricultor utilizar de forma 

inteligente os fatores de produção e as formas de apropriar as despesas da sua atividade, é 

preciso o conhecimento do custo do gado desde a compra até a venda, desencadeando um 

processo de administração eficiente e vantagens competitivas no comércio. 

Este trabalho se justifica pelo exposto até aqui, visando apresentar a riqueza da 

contabilidade, para melhorar os aspectos econômicos, financeiros e organizacionais da 

propriedade rural. Espera-se contribuir com o meio científico e acadêmico, possibilitando ao 

produtor rural, o planejamento para tomada de decisões, contribuindo para o efetivo controle 

dos custos e comparação de resultados. Os custos têm como finalidade verificar a 

rentabilidade da atividade, apurando-os e interpretando-os corretamente, a empresa se 

mantém ativa, buscando um constante aumento de lucratividade, crescente constantemente e 

ficando mais forte em relação aos concorrentes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico deve ser fundamentado através da pesquisa bibliográfica, a fim 

do trabalho acadêmico possuir caráter científico. Para a elaboração deste estudo, objetivando 

obter os custos na produção de gado de corte em uma propriedade rural analisada, vários 

conceitos foram aprofundados, consultando renomados autores da área. 

Para a melhor compreensão deste tópico, optou-se pela divisão em três capítulos, 

abrangendo a contabilidade, contabilidade rural e a contabilidade de custos, todos com suas 

subdivisões abordando os conceitos que foram utilizados na elaboração do estudo. Devido ao 

enfoque principal ser referente à área rural e de custos, estes capítulos apresentam um maior 

número de páginas, mas não é por este motivo que os demais são menos importantes, afinal 

sem ter conhecimento acerca dos conceitos básicos contábeis, outros assuntos não poderiam 

ser elencados. 

 

2.1 CONTABILIDADE 

A contabilidade encontra-se inserida na sociedade desde os seus primórdios, pois 

sempre foi fundamental ter conhecimento e controle sobre o patrimônio possuído, seja para 

proteger, trocar ou até mesmo vender seus bens. Como refere Padoveze (2012), há evidências 

históricas de registros contábeis nas civilizações dos sumérios, babilônicos, assírios, egípcios, 

hebreus, gregos etc. Comprovando a antiguidade desta ciência fundamental para a 

humanidade e imprescindível para regulamentar as relações da sociedade. 

Esta ciência social é abordada e estudada por vários escritores, e cada um deles 

redige seu conceito a sua maneira, mas todos possuem a mesma essência, que é estudar e 

controlar o patrimônio das entidades. 

 

Contabilidade é a ciência encarregada de estudar e controlar o patrimônio 

das entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos 

fatos ocorridos, com o fim de oferecer informação sobre sua composição e suas 

variações, bem como sobre o resultado econômico da riqueza patrimonial 

(CREPALDI, 2012, p. 249). 

 

Mantendo a característica observada de controlar o patrimônio, alguns conceitos 

foram aperfeiçoados com o passar do tempo, no que diz respeito a este objeto de estudo, que 

está em constante mudança e atualização para continuar desempenhando o papel de controle e 

acompanhando as novas tecnologias e realidades da sociedade. 

Marion (2009, p. 28) menciona que “Contabilidade é um processo de comunicação 

de informação econômica para propósitos de tomada de decisão tanto pela administração 
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como por aqueles que necessitam fiar-se nos relatórios externos”. Ou seja, ela deixou de ser 

apenas uma ferramenta de controle patrimonial, passando a auxiliar na tomada de decisões 

das empresas. 

Pode-se dizer, portanto, que a contabilidade é um sistema de informação que tem 

vários enfoques específicos e que, dentro de uma entidade, acabam diminuindo o seu todo, 

vendendo muitas vezes uma imagem pobre do que realmente é a técnica contábil 

(PADOVEZE, 2012, p. 87). Isso acontece, porque os gestores e colaboradores da empresa 

encaram a contabilidade como uma obrigação imposta pelo fisco, com a única finalidade de 

arrecadar tributos e esquece-se de toda a potencialidade que a mesma pode proporcionar para 

a entidade, se forem usados dados reais e idôneos para a geração de seus demonstrativos e 

relatórios. 

 

2.1.1 Objetivo e importância da contabilidade 

O objetivo e a importância da contabilidade estão sempre se adaptando para 

acompanhar as necessidades da sociedade e do mercado empresarial. Verifica-se isso, na 

mudança dos conceitos escritos com o passar dos anos. Almeida (2005, p. 13), redige que “o 

objetivo principal da contabilidade é coletar, registrar, resumir, analisar e relatar, em termos 

monetários, informações acerca dos negócios das companhias”. 

Como pode ser analisado, não menciona nada acerca do referido controle patrimonial 

e auxílio na tomada de decisões por meio dos seus relatórios e demonstrativos, fundamental 

para as empresas que utilizam a contabilidade na sua forma plena. 

 

O objetivo da Contabilidade é o controle de um Patrimônio. O controle é 

feito através de coleta, armazenamento e processamento das informações oriundas 

dos fatos que alteram essa massa patrimonial. Portanto, podemos definir 

Contabilidade como o sistema de informação que controla o patrimônio de uma 

entidade (PADOVEZE, 2012, p. 3). 

 

Padoveze aborda o enfoque do controle patrimonial das entidades, através do 

processamento das informações obtidas das empresas contabilizadas, evidenciando a mudança 

de conceitos ao se tratar do mesmo tópico. Porém apesar de ser o autor de um dos livros mais 

recentes na área de contabilidade básica, esquece-se de mencionar que a contabilidade é uma 

ferramenta muito utilizada pelas empresas para o auxílio na tomada de decisões e que está se 

tornando parte do cotidiano das empresas para análises de investimentos. 

Atualmente, a contabilidade tem sido o instrumento que fornece o máximo de 

informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora das empresas. Ela é muito antiga e 



18 

 

sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o 

governo começou a utilizá-la para arrecadar impostos e acabou tornando-a obrigatória para a 

maioria das empresas. Devido a este fato, durante um longo período a contabilidade foi 

desenvolvida visando apenas atender às exigências do fisco, perdendo a sua essência mais 

importante, que é o auxílio aos gestores quanto às decisões a adotar e por onde seguir 

(MARION, 2009, p. 28). 

Em suma, observa-se que a ordem cronológica não condiz com os conceitos voltados 

para o objetivo e a importância das ciências contábeis, porém uma opinião complementa a 

outra formando o que se vê hoje, uma área abrangente, adotada pela grande maioria das 

empresas, com várias ramificações que potencializam suas especialidades, a fim de atender, 

de forma satisfatória as necessidades das pessoas envolvidas e interessadas. 

 

2.1.2 Contribuição da contabilidade para gestão de negócios 

A contabilidade está desempenhando um papel fundamental para a gestão de 

negócios, as empresas que estão utilizando-a de forma correta, fornecendo todos os dados 

necessários, estão obtendo um retorno satisfatório quanto a sua real situação, conseguindo 

identificar o que e como deve ser melhorado para reverter o caso de prejuízo ou lucro 

insatisfatório. 

O Quadro 1, demonstra de forma clara e objetiva como a contabilidade auxilia na 

gestão de empresas atendendo seus sócios e usuários. 

 

 

Quadro 1: Conceito de contabilidade 

Fonte: Marion (2009, p. 25) 
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Para melhor compreensão do quadro e da contabilidade no geral, em um primeiro 

momento, pessoas com objetivos em comum se reúnem e resolvem constituir uma sociedade 

por meio de uma empresa, esta faz negócios que a contabilidade tem a obrigação de registrar, 

produzindo relatórios e demonstrações contábeis a fim de suprir seus usuários de informações. 

Assim, os sócios da empresa podem analisar as previsões quanto a bancos, tomar decisões 

referentes a investimentos de expansão e criação de novos setores, mas acima de tudo tem o 

subsídio necessário para identificar com clareza e certeza se a entidade está ou não gerando o 

resultado almejado. 

 

2.1.3 Ramificação da contabilidade 

Com a obrigação de atender todos os seus objetivos, mantendo a sua importância 

para o meio econômico, cada vez mais competitivo, exigente e tecnológico, a contabilidade 

precisou se dividir em ramificações, a fim de continuar suprindo tudo com a mesma 

relevância de sempre. Padoveze (2012) explica que a contabilidade como ciência de controle 

do patrimônio empresarial, teve de fazer diversas ramificações ou especializações, para poder 

atender melhor aos diversos aspectos de controles patrimoniais que foram surgindo e que 

mereciam atendimento especial, em face das necessidades de informações dos diversos 

usuários internos e externos. De qualquer forma, o método contábil é único, e é utilizado para 

atender a todos os segmentos específicos da contabilidade.  

Dentre as especializações existentes da contabilidade geral pode-se citar: a auditoria, 

contabilidade ambiental, contabilidade de custos, contabilidade fiscal, contabilidade tributária, 

perícia contábil, contabilidade gerencial, controladoria, contabilidade previdenciária, 

contabilidade rural e contabilidade pública (MARION, 2009). Todas estas subdivisões 

surgiram com a necessidade de aprofundar os conhecimentos contábeis dentro das áreas de 

atuação do mercado de trabalho, por meio delas, o profissional contábil pode escolher com 

qual ramo de atividade sente mais afinidade e estudar somente este, se especializando, de 

forma, a auxiliar muito mais as empresas do setor. 

Estas ramificações foram fundamentais para que a ciência contábil não se tornasse 

obsoleta para os empresários em geral, pois com o advento do sistema globalizado as 

mudanças ocorrem quase que diariamente, e se o contador não estiver focado em determinado 

ramo, não conseguirá ter conhecimento de todas as alterações feitas durante um determinado 

período, prejudicando, assim, o usuário das informações fornecidas por ele. Expandindo, 

assim, a ideia de que a contabilidade tem como único propósito atender as exigências do 
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governo, pois infelizmente é o que muitos profissionais acabam fazendo, por não optarem 

apenas por um ramo de atividades. 

Neste estudo serão abordados três ramos contábeis, a contabilidade rural e dentro 

desta a sua subdivisão que é a contabilidade da pecuária, a contabilidade de custos e a 

contabilidade gerencial. Visto que, para a elaboração do trabalho e determinação dos 

resultados, ter conhecimento acerca destas seções se tornou primordial. 

 

2.2 CONTABILIDADE RURAL 

Assim como o desenvolvimento tecnológico e as mudanças provocadas pela 

economia globalizada afetaram a contabilidade geral, que sofreu inúmeras modificações para 

continuar desempenhando o seu papel de forma satisfatória aos interessados, a agricultura 

também foi afetada, exigindo qualificação dos gestores. Mas, para o ramo agrícola se tornar 

mais competitivo, aumentando a produtividade e reduzindo custos, a fim de gerar uma renda 

maior, com maior número de empregos, a contabilidade teve de ser aplicada a este setor em 

ascensão criando normas e regras específicas, visando um controle econômico-financeiro 

mais adequado (CREPALDI, 2012).    

A Contabilidade Rural é uma das ramificações da Contabilidade, seu surgimento se 

deu, devido à necessidade dos empresários rurais controlarem seus patrimônios com normas 

que atendessem suas particularidades, estas, em diversos aspectos diferem da contabilidade 

geral. Sipp (2011, p. 18) menciona que a atividade rural existe desde o início da civilização, 

quando o homem ainda se utilizava de pedras e rabiscos em paredes para controlar seu 

rebanho, dessa forma, toda a empresa, até mesmo as rurais, através do controle, avejão o lucro 

e o aumento de seu patrimônio. 

O conceito desta ramificação, assim como de todas as demais, reporta ao descrito à 

contabilidade geral, afinal todas possuem a mesma essência e objetivo, o que difere é o 

enfoque de trabalho. 

 

A Contabilidade Rural é a Contabilidade Geral aplicada a atividades 

agrícolas. Utiliza a capacidade do solo através dos meios apropriados que permitem 

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

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

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

inerentes (CREPALDI, 2012, p. 203). 

 

Registrar e controlar o patrimônio continua em evidência, porém em função de ser 

uma atividade em constante crescimento no Brasil, que tem sua economia voltada 
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principalmente para o setor primário, abrangendo a agricultura, pecuária e afins, apenas lançar 

os dados fornecidos pelos produtores e elaborar as demonstrações não é suficiente. 

Apesar dos pontos e características positivas que a atividade rural apresenta, ela é 

dependente do que acontece na economia mundial, sofrendo mudanças decorrentes da ação do 

estado e de políticas públicas, devendo seguir as novas tendências e tecnologias do mercado 

para se manter lucrativa e com qualidade (SIPP, 2011). 

Para isso ser possível, todos os agricultores, pecuaristas e demais empresários rurais 

precisariam adotar a contabilidade em suas propriedades, por mais que a mesma não seja 

obrigatória para todos e fornecer informações reais, para que o contador mostre quais os 

melhores caminhos a seguir em determinado momento e em qual atividade investir maior 

capital. Como Crepaldi (2012) menciona a contabilidade rural no Brasil ainda é pouco 

utilizada, tanto pelos empresários quanto pelos contadores, isto acontece pelo 

desconhecimento dos gestores perante a importância das informações obtidas através da 

contabilidade, da maior segurança e clareza que estas informações proporcionariam nas 

tomadas de decisões. 

Infelizmente os agropecuaristas possuem uma visão muito conservadora perante esta 

ciência social, preferem basear-se nas suas experiências adquiridas com o passar dos anos, 

com controles defasados e de difícil compreensão e auxílio, a utilizar o meio contábil como 

aliado, onde poderiam obter dados reais, elaborados de forma clara e concisa, para melhor 

compreensão e auxílio.  

Quando estudada de forma genérica, a Contabilidade é denominada Contabilidade 

Geral ou Contabilidade Financeira, contudo quando aplicada a um ramo específico, 

normalmente é denominada com a atividade daquele ramo. Dentro da nomenclatura geral, 

Contabilidade Rural, existem subdivisões com nomes específicos, que se especializam em 

uma determinada área da atividade rural, como por exemplo: a contabilidade agrícola, a 

contabilidade agropecuária e a contabilidade da pecuária (MARION, 2010, p. 4). 

Estas novas especializações que vem surgindo dentro dos novos ramos da 

contabilidade, mostram como esta ciência é fantástica e jamais estará desatualizada ou perderá 

sua função perante a sociedade. Porque, é por meio da abertura destas divisões, que o 

profissional contábil se vê convidado a estudar e se atualizar ainda mais, para suprir as 

carências que o mercado consumidor vem mostrando. 

Logo, “todas as atividades rurais por menores que elas sejam, requerem um controle 

eficiente, uma vez que os impactos das decisões administrativas são fundamentais para uma 

boa gestão” (CREPALDI, 2012, p. 49). Cada vez mais administrar, seja uma empresa 
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comercial ou uma atividade agropecuária requer subsídios para um bom desempenho físico e 

financeiro, e é para preencher essa obrigação que a contabilidade rural está no mercado em 

desenvolvimento e crescimento, utilizando da sua importância para atender ao que se propôs 

desde o seu surgimento, auxiliando de forma indireta a alavancagem da economia nacional. 

 

2.2.1 Importância da contabilidade rural 

A atual situação em que a economia se encontra, repercute de forma significativa na 

atividade rural, pois o governo retirou vários subsídios e incentivos fiscais ao setor e, além 

disso, aumentou a tributação da renda agrícola e de vários insumos e fertilizantes utilizados. 

Fazendo, com que os empresários sintam a necessidade de melhores conhecimentos 

administrativos, para sobrevivência da empresa. 

 

Especificamente, a Contabilidade Rural tem as seguintes finalidades: 

orientar as operações agrícolas e pecuárias; medir o desempenho econômico-

financeiro da empresa e de cada atividade produtiva individualmente; controlar as 

transações financeiras; apoiar as tomadas de decisões no planejamento da produção, 

das vendas e dos investimentos; auxiliar as projeções de fluxos de caixa e 

necessidades de crédito; permitir a comparação da performance da empresa no 

tempo e desta com outras empresas; conduzir as despesas pessoais do proprietário e 

de sua família; justificar a liquidez e a capacidade de pagamento da empresa junto 

aos agentes financeiros e outros credores; servir de base para seguros, 

arrendamentos e outros contratos; gerar informações para a declaração do Imposto 

de Renda (CREPALDI, 2012, p. 84). 

 

Analisando este conceito que expõem detalhadamente todas as funções e a respectiva 

importância da Contabilidade Rural, verifica-se que muitos produtores brasileiros não a 

utilizam e acabam fazendo uso, da mesma, apenas para atender as finalidades fiscais e não 

como uma ferramenta administrativa, deixando de possuir o conhecimento sobre todas essas 

funcionalidades que poderiam ser utilizadas em suas empresas rurais. 

No momento em que se avalia a importância da Contabilidade Rural em gerar 

informações para a tomada de decisões, a empresa, precisa concomitantemente estar 

subordinada a uma administração eficiente, para obter sucesso. Isso requer conhecimento do 

negócio, do capital, da especialização e da modernização da agropecuária, e é justamente 

nesses aspectos que a empresa rural, na maioria das vezes, apresenta carências. Desta forma, 

prejudica todo um processo de desenvolvimento e modernização do setor (CREPALDI, 2012, 

p. 83). 

Gerar informações gerenciais que auxiliem na tomada de decisões baseadas em 

dados consistentes e reais é uma dificuldade constante, não só para os produtores rurais, como 

para os empresários comerciais também. Chegar ao resultado do que ocorre na realidade do 
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empreendimento, para demonstrar onde e de que forma está sendo aplicados os recursos e se o 

retorno financeiro é o esperado, envolve não só ampla dedicação e conhecimento do gestor 

rural, como principalmente do contador especializado na área, que infelizmente, está em falta 

no mercado de trabalho. 

O que se observa é que há muita falta de controle e organização financeira, pois são 

poucos proprietários que separam suas despesas particulares de seu negócio agropecuário. 

Este fato faz com que a maioria não apure o lucro de seu negócio adequadamente, já que não 

possui nem um sistema simples de separação do que é despesa normal da vida cotidiana em 

relação à atividade empresarial (CREPALDI, 2012, p. 49). 

Dessa forma, evidencia-se uma grande dificuldade da contabilidade rural conseguir 

suprir sua finalidade e demonstrar sua importância para os reais interessados. Mas, o que se 

pode concluir é que os resultados dos negócios devem satisfazer aos proprietários e permitir 

que eles lutem por seu espaço, no mundo cada vez mais globalizado e competitivo, com 

novidades surgindo a todo o momento, quem não tiver o mínimo de organização empresarial, 

conhecendo o seu meio de trabalho e sustento, logo estará fora do mercado. 

 

2.2.2 Empresa e empresário rural 

A definição de empresa e empresário, muda conforme a atividade em que estão 

relacionados, assim, como é o caso do conceito de contabilidade, quando se trata de suas 

especificações. Falta o conhecimento de muitas pessoas sobre a existência destas 

peculiaridades referentes à área agrícola, até mesmo para concessão de direitos perante a 

sociedade. 

O empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore 

econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico da 

região em que se situe e que explore área mínima agricultável do imóvel segundo padrões 

fixados, pública e previamente, pelo Poder Executivo é denominada Empresa Rural 

(MARION e SEGATTI, 2012, p. 36). 

Ou seja, é a unidade de produção onde são exercidas atividades que dizem respeito às 

culturas agrícolas, de criação de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de 

renda. Como já mencionado o sucesso de qualquer empreendimento está subordinado a uma 

administração eficiente, e infelizmente, é nesse aspecto que as empresas rurais apresentam 

carências, prejudicando todo o processo de modernização agropecuária.  

Por sua vez, o empresário rural é aquele que exerce profissionalmente atividade 

econômica para a produção ou circulação de bens ou serviços, planejando, controlando, 
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decidindo e avaliando os resultados da propriedade, visando à maximização dos lucros, a 

permanente motivação ao bem-estar social de seus empregados e à satisfação de seus clientes 

e da comunidade (CREPALDI, 2012, p. 4). 

É de suma importância que os profissionais que operarem nas atividades rurais, tanto 

na produção como na área administrativa sejam qualificados, visando um controle 

econômico-financeiro mais rigoroso, transformando as propriedades rurais em empresas com 

capacidade para acompanhar as evoluções do setor. 

Com o desenvolvimento do agronegócio atingindo seu auge, as empresas rurais 

precisam substituir suas práticas administrativas obsoletas por novos conceitos 

administrativos de planejamento, controle e estratégias organizadas em torno da busca de 

objetivos eficazes e lucrativos (CREPALDI, 2012, p. 41). 

Por conseguinte, a agricultura só será mais próspera quando o domínio que o homem 

venha a ter sobre o processo de produção, das técnicas de execução e da gerência forem 

maiores, com isso a economia nacional será beneficiada, pois tendo todos os proprietários 

conhecimentos suficientes para auxiliar nas decisões de investimentos, obterão um lucro em 

suas entidades maior. 

 

2.2.3 Contabilidade da pecuária 

As profissões, em geral, estão se especializando para acompanhar os adventos 

tecnológicos e informacionais, do mesmo modo que a medicina, por exemplo, onde um 

médico se especializa em uma parte do corpo humano, mas dentro desta parte que ele 

escolheu, ele pode ainda se deter em pesquisar doenças de uma área mais reduzida. A mesma 

coisa acontece com a contabilidade, os contadores tiveram que escolher ramos de atividades 

para se especializar, como é o caso da contabilidade rural, porém, dentro da contabilidade 

rural existem atividades subdivididas e o profissional contábil, com o intuito de auxiliar cada 

vez mais os gestores, está trabalhando dentro do enfoque da atividade selecionada. 

Segundo Marion (2010, p. 2) a contabilidade rural está dividida em atividades 

específicas, estas são: a atividade agrícola que compreende o trabalho com cultura hortícola 

de hortaliças, cereais, tubérculos, além de arboricultura de florestamento, pomares e vinhedos; 

atividade zootécnica que abrange a apicultura, avicultura, cunicultura, pecuária, piscicultura, 

etc.; e a atividade agroindustrial consistindo no beneficiamento e transformação do produto 

agrícola e transformação de produtos zootécnicos. 

Quando se refere às atividades da pecuária, logo se faz associação com bois e vacas, 

entretanto, ela se refere à criação de gado em geral, ou seja, animais que vivem em 
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coletividade quer sejam bois e vacas, búfalos, carneiros, ovelhas e, entre outros (MARION e 

SEGATTI, 2012, p. 6).  

Ainda segundo Marion e Segatti (2012), o rebanho bovino no Brasil é explorado com 

dupla finalidade: atividade leiteira (produção de leite) e atividade pecuária (gado de corte). A 

produção de leite vem em primeiro lugar, seguida da venda de bezerros utilizados para recria 

e engorda como gado de corte. Mas, como nas outras atividades mencionadas, a eficiência e o 

porte da pecuária exigem novos mecanismos contábeis e de controle, referentes ao 

refinamento tecnológico da atividade. 

Para melhor compreensão da pecuária de corte, que será o objeto de estudo deste 

trabalho, será apresentado as espécies de atividades, os sistemas de produção e os tipos de 

pastagens presentes. A noção acerca desta atividade tem como alvo desenvolver maneiras 

para auxiliar os pecuaristas encontrarem formas de fazer o gado ganhar o maior peso possível, 

no menor espaço de tempo, utilizando a menor quantidade de recursos. 

 

2.2.3.1 Espécies de atividades 

Na pecuária de corte existem três fases pelas quais os animais passam até chegar ao 

abate. Cada propriedade rural, geralmente, se detém em uma espécie, devido ao tempo de 

retorno financeiro ser menor. Assim, as atividades são classificadas em: cria, recria e engorda. 

Conforme Crepaldi (2012, p. 234), na cria a atividade principal é a produção do 

bezerro e a venda após o desmame, período igual ou inferior a doze meses, produzindo a 

matriz, normalmente um bezerro por ano. 

Para Marion e Segatti (2012, p. 7) a recria consiste na venda do novilho magro para 

engorda, a partir do bezerro desmamado, produzi-lo para a próxima etapa, a recria leva em 

torno de mais um ano após a compra do bezerro. 

E segundo Marion (2010, p.94) a engorda é a atividade denominada de invernista, 

pois a partir do novilho magro adquirido, produz-se o novilho gordo para vendê-lo ao abate. 

Nesta etapa soma-se mais um ou dois anos ao processo, levando a cria, recria e engorda 

aproximadamente trinta e seis meses para se completar. 

Uma propriedade com o intuito de realizar todas as atividades (cria, recria e engorda) 

necessitará de uma boa infraestrutura, um quadro de funcionários amplo e um sistema de 

controle eficaz, pois o retorno desse investimento se dará a longo prazo. É devido a este fato 

que os produtores, em geral, optam por trabalhar com uma ou no máximo duas etapas. Desta 

forma, o investimento não é tão elevado e o controle pode ser feito de maneira mais simples 

para se almejar o resultado pretendido. 
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2.2.3.2 Sistemas de produção 

O sistema de produção de uma propriedade agropecuária precisa ser bem analisado 

pelo proprietário, pois é a partir dele que as atividades, sejam elas de cria, recria ou engorda 

se darão de forma eficaz. Para se determinar o sistema a ser utilizado pelo produtor rural é 

necessário analisar a quantidade de terra que o mesmo possui e a região onde ele atua. Os 

sistemas de produção são divididos em: sistema extensivo, semi-intensivo e intensivo. 

Marion e Segatti (2012, p. 6 e 7) classificam que o sistema extensivo se caracteriza 

pela baixa lotação em áreas sem planejamento adequado de lotação e disponibilidade de 

forragens, onde o manejo zootécnico é ausente ou pouco presente, não se preocupando com o 

suprimento de forragem no período adverso do ano (seca). É utilizado em áreas recém-

desbravadas, onde a produção de forrageira exerce forte pressão sobre os recursos naturais. 

Neste sistema acontece o pastoreio contínuo, pois o gado é mantido permanentemente e 

ininterruptamente num mesmo pasto durante o ano todo, separando apenas os animais em 

lotes para que não haja excesso de animal para a pastagem disponível, ou vice-versa, visando 

dessa forma uma maior produtividade.  

Por sua vez, o sistema semi-intensivo ocorre devido à inviabilidade 

técnica/econômica do sistema anterior, pela degradação das forrageiras ou pastagens, sendo 

adotado pelos pecuaristas que pretendem se manter na atividade. A diferença em relação ao 

sistema anterior é que, faz-se necessária a implantação de forrageiras, as quais sofrem um 

pastoreio racional, através de algumas subdivisões das pastagens, levando a uma maior 

capacidade de suporte por unidade de área, um manejo mais adequado do rebanho e um 

acompanhamento zootécnico (MARION e SEGATTI, 2012). 

E por fim, o sistema intensivo, segundo Marion e Segatti (2012), consiste na 

formação de pastagens artificiais adequadamente adubadas e até irrigadas, com forrageiras 

adequadas à região, propiciando a divisão dos pastos para o estabelecimento do rodízio, 

permitindo o repouso e a recuperação das pastagens. Este sistema melhora as condições de 

alimentação, associando pasto à suplementação e confinamento, como da ordem higiênico-

sanitária, o que só foi possível pela redução da distância entre o curral e o rebanho. 

Nos modelos, semi-intensivo e intensivo, utilizam-se o pastoreio rotativo, no qual se 

interrompe o pastoreio para manter o pasto em repouso por certo tempo, dividindo-se uma 

grande área de terra em piquetes. Permite que o pecuarista racionalize a produção da 

forragem, associando a máxima produção com a máxima qualidade nutricional da mesma, 

sendo um processo moderno, que, se bem conduzido, leva, à perpetuação da forrageira, 
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beneficiando o meio ambiente, pois todos os processos de degradação ambiental são 

reduzidos (MARION e SEGATTI, 2012). 

Em suma, o pecuarista precisa analisar através da disponibilidade de terras e capital 

para investir qual o sistema que melhor se aplica a sua realidade, procurando um meio que 

não agrida o ambiente que ele possui e que lhe traga retorno no período esperado. É 

importante monitorar os resultados da propriedade para garantir que a escolha foi feita de 

forma correta, caso os saldos não forem os esperados é possível fazer a readaptação para outro 

sistema, mas se o produtor não tiver controle não saberá realmente se a escolha feita é a 

melhor alternativa para o seu negócio. 

 

2.2.3.3 Pastagens 

A escolha da pastagem adequada para a espécie de atividade que se realiza e o 

sistema de produção adotado, é uma das partes mais importantes do planejamento 

agropecuário, é fundamental para analisar se a produção está seguindo conforme o esperado. 

As pastagens são divididas em natural e artificial. 

Marion e Segatti (2012, p. 8) denominam pastagem natural ou pasto nativo, como as 

áreas não cultivadas, utilizadas para pastagem das quais se aproveita o potencial natural, como 

campos, cerrados e capins naturais. Geralmente são áreas de boa cobertura vegetal que não 

apresentam grandes problemas de erosão. Segundo os mesmos autores, a pastagem artificial, 

por sua vez, é formada por pastos cultivados, exigindo preparo adequado do solo, através de 

destocamento, de arações, adubações e irrigação. 

Não é possível determinar qual o melhor tipo de pastagem para os produtores, pois 

cada um deve se adequar conforme a sua realidade, no caso de possuir uma vasta área de terra 

nativa com boa cobertura vegetal, ele deve utilizar-se da pastagem natural, porém se a sua 

intenção é a criação de gado na entressafra utilizando-se da lavoura para pastagem, optará 

pela artificial. 

 

2.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade de custos é outra ramificação da contabilidade, apesar da sua 

importância para as sociedades empresariais, fornecendo informações fundamentais no 

processo de decisões que os gestores precisam tomar, ela ainda não está presente em todas as 

empresas comerciais, mas está cada vez mais sendo implantada. Infelizmente, no meio rural a 

maioria dos produtores não tem conhecimento da contabilidade geral, tampouco, da 
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contabilidade de custos, perdendo, desta forma, subsídios que poderiam auxiliar de forma 

significativa no crescimento dos seus empreendimentos. 

 

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 funções de determinação de desempenho, de planejamento e controle das 

operações e de tomada de decisões (LEONE e LEONE, 2010, p. 6). 

 

Neste caso, as informações já foram coletas e registradas pela contabilidade, a 

contabilidade de custos tem que apenas escolher qual o método de custeio é mais apropriado 

para a empresa, quando realizada para fins gerenciais, pois perante o fisco somente o custeio 

por absorção é considerado, como será visto nos próximos tópicos; e apropriar os custos e 

despesas de forma correta para obter o resultado líquido real da propriedade. 

Crepaldi (2012, p. 53) cita que a gestão financeira se constitui em uma das questões 

mais importantes dentro do processo administrativo de qualquer organização, possuindo 

objetivos que focalizem os lucros financeiros, é importante reconhecer a relevância da 

contabilidade de custos sob o aspecto de um processo que visa à otimização dos limitados 

recursos disponíveis para que qualquer organização possa prosperar. 

Todas as empresas, independente do ramo de atuação e atividade desenvolvida, 

deveriam além de possuir uma contabilidade regular de qualidade, informando todos os dados 

necessários para a elaboração de relatórios condizentes com a situação da empresa, possuir 

uma contabilidade de custos voltada não somente para atender o fisco, mas para auxiliar no 

processo gerencial, potencializando os resultados. 

Leone e Leone (2010, p. 3) mencionam que a contabilidade de custos é parte 

integrante da contabilidade, sendo muito difícil dissociar uma da outra, pois a contabilidade 

de custos é um instrumento disponível poderoso que fornece informações de custos diferentes 

para atender necessidades gerenciais diferentes. A contabilidade de custos consegue isso, 

acumulando, organizando, analisando e interpretando os dados operacionais, físicos e os 

indicadores combinados no sentido de produzir, para os diversos níveis de administração e de 

operação, relatórios com as informações de custos solicitadas. 

Portanto, possuir uma contabilidade de custos integrada e compreender as informações 

por ela fornecidas, é essencial para o sucesso de qualquer negócio, pois são os custos que 

auxiliam na determinação do preço de venda dos produtos comercializados pela entidade, uma 

vez que, se os custos forem maiores que o preço ofertado ao mercado, a empresa estará 

obtendo prejuízo, mas se o administrador ou empresário rural, não possuir estes dados 
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apurados, não terá conhecimento de que seu negócio não está sendo prospero conforme o 

esperado.  

 

2.3.1 Terminologia básica 

Para melhor entendimento deste novo ramo contábil abordado, a descrição de 

algumas nomenclaturas utilizadas é necessária, como por exemplo: o que é gasto, desembolso, 

custo, investimento, despesa, perda e depreciação. 

 

Termos Definições 

Gasto É um valor usado pela empresa na aquisição de outros bens ou serviços, 

corresponde a um sacrifício financeiro para a entidade. 

Desembolso É o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço pela empresa. 

Custo É a parcela do gasto aplicada na produção, ou seja, gastos com bens ou 

serviços utilizados para a produção de outros bens ou serviços. 

Investimento São bens e direitos adquiridos com objetivo de gerar caixa futuro, como 

ativos imobilizados. 

Despesa É o gasto com bem ou serviço não utilizado nas atividades produtivas e 

consumidos com a finalidade de obtenção de receitas. 

Perda É um gasto involuntário e anormal que ocorre sem intenção de obtenção 

de receita, é o caso de itens perdidos por acidentes. 

Depreciação É a despesa que apropria o desgaste físico do bem e o processo pelo qual o 

bem se torna arcaico em função do desenvolvimento de novas tecnologias, 

sendo uma espécie de poupança para adquirir novos bens quando os 

possuídos estarem depreciados, pois não ocorre o desembolso. 

Quadro 2: Terminologias de custo 

Fonte: Adaptado com base em Crepaldi (2012), Dutra (2010), Leone e Leone (2010), Martins (2010), Mauss e 

Souza (2008) e Souza e Diehl (2009).   

 

Para a elaboração do quadro demonstrado, foi utilizado o conceito de seis livros 

renomados na área, pois tomando ciência destas terminologias básicas utilizadas na 

contabilidade de custos é possível aprofundar maiores conhecimentos, sendo que, cada 

espécie de custo e despesa tem uma classificação diferente, utilizadas dentro de um método de 

custeio específico. 

 



30 

 

2.3.2 Classificação 

De acordo com a finalidade, todos os custos ou despesas, conforme os conceitos 

podem assumir várias classificações, serão abordados neste tópico, os custos quanto a sua 

apuração e quanto a sua formação. 

 

2.3.2.1 Custos diretos e indiretos 

Quanto à apuração, os custos podem ser diretos e indiretos, essa classificação diz 

respeito à possibilidade de alocação de cada custo diretamente a cada tipo diferente de 

produto ou de função de custo, referindo-se à maior ou menor facilidade de identificar os 

custos com os produtos.  

Alguns custos podem ser diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma 

medida de consumo, como por exemplo: quilogramas de materiais consumidos, embalagens 

utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até quantidade de força consumida. Estes são os 

custos diretos com relação aos produtos, pois são alocados sem rateio com fácil identificação 

de seus portadores (MARTINS, 2010, p. 48). Na pecuária a mão-de-obra do vaqueiro, a ração, 

a pastagem e os medicamentos utilizados no rebanho são exemplos de custos diretos. 

Por outro lado, os custos indiretos, como menciona Dutra (2010, p. 27), são aqueles 

que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem no momento de sua ocorrência, não 

oferecendo condição de uma medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita 

de maneira estimada e muitas vezes arbitrária, sendo, portanto, necessário um critério de 

rateio para conseguir alocar este ao produto a que se determina. Como exemplos de custos 

indiretos, tem-se a energia elétrica utilizada nas instalações da propriedade, o pró labore do 

fazendeiro e os gastos com higiene e limpeza das instalações. 

Os custos além de serem diretos ou indiretos, possuem outras classificações, e para 

se almejar o resultado concreto e real em um relatório de custos, estas classificações precisam 

estar elaboradas de forma correta. 

 

2.3.2.2 Custos fixos e variáveis 

Levando em consideração a sua formação, os custos são estudados em função das 

variações que podem ocorrer no volume de atividade, ou seja, ao fato deles permanecerem 

inalterados ou variarem em relação às quantidades produzidas.  

Definem-se custos fixos aqueles que não variam com a variabilidade da atividade 

escolhida. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente igual mesmo que a base de 

volume selecionada como referencial varie (LEONE e LEONE, 2010, p. 41). São exemplos 
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de custos fixos na atividade agrícola: a depreciação das máquinas, equipamentos e 

instalações, os salários dos funcionários e os impostos. 

Já custos variáveis variam em função da variação do volume de atividade, ou seja, da 

variação da quantidade produzida no período, sendo, quanto maior o volume de atividade no 

período, maior o custo variável e vice-versa (DUTRA, 2010, p. 33). Os medicamentos 

utilizados nos animais, as sementes para manutenção das pastagens e a ração, são exemplos 

de custos variáveis, pois variam de acordo com a quantidade de novilhas no campo. 

Como pode ser observada a principal característica da classificação de custos quanto 

à formação é sua variabilidade ou não em função da variação do volume de atividade no 

período. Esta classificação se aplica também as despesas, aplicando-se os mesmos critérios 

para divisão em fixas ou variáveis. 

É de grande importância notar que a classificação em fixos e variáveis leva em 

consideração a unidade de tempo, o valor total de custos com um item nessa unidade de 

tempo e o volume de atividade produzido. Ou seja, a administração terá que ter em mente que 

todo o final de mês, por exemplo, terá que honrar com os seus custos fixos e que no preço de 

venda dos seus produtos somente uma parcela é lucro e a outra parte também terá que ser 

honrada por ela. 

 

2.3.3 Sistema de acumulação de custos 

Após a identificação das terminologias básicas da contabilidade de custos e das 

principais classificações, é necessário saber como identificar a melhor maneira de apurar os 

custos de uma empresa. 

De acordo com Souza e Diehl, “sistema de acumulação de custos significa, em 

primeiro plano, definir a mais ampla e geral referência da unidade objeto de custeio. Ou seja, 

define-se a grande base para acumular os custos de produção e, a partir daí, seguir-se para 

objetos de custeio mais analítico” (2009, p.84). Crepaldi (2012) complementa que, 

acumulação de custos significa colher os dados de custo e registrá-los de forma organizada, 

no sentido de atender a alguma finalidade. 

Existem muitos Sistemas de Acumulação de Custos, entre eles destacam-se: o 

sistema de acumulação de custos por ordem de produção, o sistema de acumulação de custos 

por processo e o sistema de acumulação de custos previsionais. A diferença entre eles é que o 

primeiro acumula os custos por produtos, o segundo determina e controla os custos pelo 

processo fabril e o último visa o planejamento das operações e o controle das mesmas 

(LEONE e LEONE, 2010). 
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No desenvolvimento do estudo se fará uso do custo padrão, elemento do sistema de 

acumulação de custos previsionais, também denominado por alguns autores de sistema de 

predeterminação de custos, este sistema, portanto, será abordado de forma mais ampla. 

 

2.3.3.1 Sistema de predeterminação de custos 

Conforme mencionado, o sistema de predeterminação de custos, tratado por alguns 

autores como sistema de acumulação de custos previsionais, visa planejar e controlar as 

operações dentro da empresa. 

Mauss e Souza (2008) explanam que o sistema de predeterminação de custos está 

associado ao modelo de mensuração das atividades da gestão, visando direcionar as decisões e 

a avaliação dos gestores, por meio da fixação de padrões. Este sistema se caracteriza, pela 

utilização do custo-padrão e do custo-meta de forma concomitante com os métodos de custeio 

escolhidos pela entidade, para apurar e determinar seus custos, sendo mais uma ferramenta 

auxiliando a gestão. 

Desta forma, visto a importância deste sistema implantado para as entidades 

empreendedoras, é necessário conhecer suas ferramentas de utilização. No próximo tópico, 

abordam-se os conceitos e os objetivos do custo-padrão, tendo em vista, sua utilização no 

desenvolvimento da aplicação do estudo em questão. 

 

2.3.3.1.1 Custo-padrão 

O custo-padrão é a base para a ação da função de controle, tanto em empresas 

comerciais como em propriedades agrícolas, pois age como uma técnica aplicada no processo 

de gestão de custos. 

Souza e Diehl (2009) definem o custo-padrão como uma ferramenta eficaz para o 

controle de custos, pois fornece a possibilidade de uma comparação dos custos reais com 

padrões predeterminados para a produção de uma única unidade, ou de uma quantidade 

determinada de unidades de um produto, durante um período específico no futuro. 

Assim, a finalidade da administração da propriedade fixar o custo-padrão para a 

atividade de engorda do gado de corte, trás a possibilidade de medir desempenho, 

promovendo melhoria contínua dos processos, além de ter base para decisões cruciais para a 

manutenção da atividade no mercado (MAUSS e SOUZA, 2008). 

Conforme Leone e Leone (2010), o sistema de custos-padrão não tem utilidade se for 

implantado solitariamente, pois ele só fornece informações preciosas se estiver acoplado a 

outro sistema de custeamento com base em custos reais, funcionando em conjunto com 
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qualquer sistema, ou técnica, que usa custos históricos, como é o caso do método de custeio 

direto, variável e em alguns casos o baseado em atividades. 

Portanto, utilizar o custo-padrão para fins de controle das atividades desenvolvidas é 

uma forma de gestão estratégica de custos, estabelecendo um parâmetro para nortear as 

escolhas que devem ser feitas, trazendo para a empresa o melhor custo que ela deverá ter na 

obtenção dos seus serviços, realizando as atividades com a maior eficiência possível. 

 

2.3.4 Métodos de custeio 

A contabilidade de custos apresenta diferentes métodos de custeio, que são a forma 

como os custos e despesas serão alocados aos produtos, com a finalidade de determinar a 

receita da entidade. Cabe destacar, que não existe método de custeio pronto e que sirva de 

modelo para toda e qualquer entidade, cada empresa precisa moldar o seu sistema de acordo 

com a sua realidade operacional (MAUSS e SOUZA, 2008). A seguir serão abordados os 

quatro métodos mais utilizados pelo ramo contábil e empresarial, que são: o custeio direto, 

variável, por absorção e o baseado em atividades. 

 

2.3.4.1 Método de custeio direto 

A forma de custeio direta será utilizada como método de custeio neste estudo, 

considerando o seu princípio de alocar somente os custos diretos ao produto na sua apuração. 

Souza e Diehl (2009) definem que no método de custeio direto os custos e despesas fixas 

passam por um processo de análise, com o objetivo de identificar sua relação com o produto, 

a partir dessa identificação, faz-se uma mensuração mais adequada e precisa, porque a 

lucratividade do produto passa a ser mensurada por meio da margem direta. 

O custeio direto dá ênfase à contribuição que cada produto oferece para a cobertura 

dos custos indiretos e para a geração do lucro da empresa. Aloca aos produtos e serviços os 

custos e despesas que podem ser diretamente relacionados a eles, definindo que os custos 

indiretos, que não podem ser determinados com precisão de quais produtos/serviços 

resultaram, sejam considerados como despesas do período, não havendo rateio (MAUSS e 

SOUZA, 2008). 

Para que um custo ou despesa detenha condições necessárias para compor o custo de 

um produto, é necessário que esse custo seja facilmente identificado com o produto, isto é, 

seja direto (LEONE e LEONE, 2010, p. 12). 
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Mauss e Souza (2008, p.51) enfatizam que “os custos diretos devem ser cobertos pela 

margem de contribuição direta, para fins de determinação de um resultado final positivo para 

a entidade”. 

Com o intuito de suprir todas as necessidades empresárias é preciso utilizar-se das 

ferramentas disponibilizadas pelo método de custeio escolhido, sendo assim, dentro do 

método de custeio direto tem-se a margem de contribuição direta e os pontos de equilíbrio, 

que após apurados para a administração, terão papel fundamental na formação do preço de 

venda e determinação de custos máximos permitidos para a atividade.  

 

2.3.4.1.1 Margem de contribuição 

A margem de contribuição, como já mencionado, é uma ferramenta utilizada pelos 

métodos de custeio direto e variável, mudando sua fórmula de cálculo, porém mantendo sua 

finalidade. 

Martins (2010, p.179) define que “a margem de contribuição é a diferença entre o 

preço de venda e o custo de cada produto, resultando no valor que cada unidade efetivamente 

traz à empresa de sobra entre sua receita e seu custo”. 

Sua fórmula de cálculo é:  

 

MC = RECEITA – (CUSTOS E DESPESAS DIRETAS + CUSTOS E DESPESAS FIXAS) 

 

Esse resultado não pode ser considerado o lucro da propriedade em análise, pois os 

custos e despesas que não são diretos ao produto serão deduzidos na análise do resultado e só 

depois dessa diminuição se obterá o lucro, demonstrando, portanto, a margem quanto cada 

produto está colaborando para pagar os custos e despesas não identificáveis diretamente aos 

produtos e na geração de lucro (MAUSS e SOUZA, 2008). 

Para exemplo de cálculo, será utilizado o exposto por Leone e Leone (2010), 

supondo que uma empresa possua R$3.400,00 de custos fixos e sabendo que cada produto 

vendido possui R$0,80 de custos diretos, considerando que este produto seja vendido pelo 

valor de R$2,50, sua margem de contribuição será a seguinte: R$2,50 - R$0,80 = R$1,70. O 

valor de R$1,70 multiplicado pela quantidade de produtos vendidos no período determinará o 

valor disponível pela empresa para quitar os seus R$3.400,00 de custos fixos e caso ainda 

sobre, essa “sobra” será o seu lucro. 

Em suma, este conceito é primordial para uma gestão eficiente de unidades 

empreendedoras, infelizmente, muitos gestores não tem conhecimento sobre estas ferramentas 
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e não aplicam nenhum controle em suas empresas, ficando totalmente à mercê dos preços e 

resultados do mercado, acreditando obter os resultados por ele esperados.  

 

2.3.4.1.2 Ponto de equilíbrio  

A informação do ponto de equilíbrio é importante porque identifica o nível mínimo 

de atividade em que a empresa ou cada divisão deve operar. Martins (2010, p. 257) explica 

que o ponto de equilíbrio, também denominado ponto de ruptura, nasceu da conjugação dos 

custos e despesas totais com as receitas totais, demonstrando o momento em que a empresa 

atinge um volume de vendas que lhe permite cobrir seus custos operacionais. 

Existem três espécies de ponto de equilíbrio, o contábil, o econômico e o financeiro, 

que serão conceituados e exemplificados neste tópico. 

O Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é obtido quando há vendas suficientes para 

cobrir todos os custos e despesas fixas, ou seja, o ponto em que não há lucro ou prejuízo 

contábil.  

Sua fórmula é:  

 

PEC =         CUSTOS DIRETOS FIXOS 

                     MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Ou seja, dada entidade possui R$2.000,00 de custos diretos fixos totais e uma 

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

unidades/mês, ou seja, é necessário que sejam vendidos 800 produtos para que a entidade 

possa honrar com os seus custos diretos e fixos, não obtendo lucro algum (CREPALDI, 

2012). 

Por sua vez, o Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) ocorre quando existe lucro na 

empresa e esta busca compará-lo e demonstrá-lo em relação à taxa de atratividade que o 

mercado financeiro oferece ao capital investido, mostrando a rentabilidade real que a 

atividade escolhida traz.  

Sua fórmula consiste: 

 

PEE =    CUSTOS DIRETOS FIXOS TOTAIS + CUSTO DE OPORTUNIDADE  

          MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

Por exemplo, se a mesma empresa mencionada acima querer descobrir o seu ponto 

de equilíbrio econômico deverá somar os R$2.000,00 de custos diretos fixos totais com os 
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R$500,00 do custo de oportunidade e após dividi-los por R$2,50 que é sua margem de 

contribuição, chegando ao resultado de 1.000 unidades/mês. Desta forma, para a empresa 

cobrir o retorno que o mercado daria ao capital investido, necessita vender 1.000 unidades do 

produto disposto (CREPALDI, 2012). 

Já, o Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) é representado pelo volume de vendas 

necessárias para que a empresa possa cumprir com seus compromissos financeiros, pois nem 

todos os custos de produção representam desembolsos, dessa forma, os resultados contábeis e 

econômicos não são iguais aos financeiros. Em suma, informa o quanto à empresa terá de 

vender para não ficar sem dinheiro.  

Para se chegar ao ponto de equilibro financeiro, utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

PEF =   CUSTOS DIRETOS FIXOS TOTAIS – DESPESAS NÃO DESEMBOLSÁVEIS 

          MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

 

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

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

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

contribuição, resultando em 640 unidades/mês. Mesmo a empresa operando com prejuízo, ou 

seja, abaixo do ponto de equilíbrio contábil, ela apresenta condições de liquidar suas 

obrigações financeiras, pois precisa vender apenas 640 unidades para obter a renda necessária 

para pagar as despesas desembolsáveis (CREPALDI, 2012).  

Unindo estes três meios de gerenciamento, o gestor pode identificar claramente se a 

sua empresa está dando lucro ou prejuízo, ou ainda se está apenas se mantendo, quitando seus 

custos e despesas. Levando os pontos de equilíbrio como aliados é possível identificar qual 

ramo da entidade precisa de mais atenção para potencializar o lucro ou até mesmo para deixar 

de gerar gastos excessivos. 

 

2.3.4.2 Método de custeio variável 

O método de custeio variável difere do método de custeio direto, pois não considera 

os custos como diretos ou indiretos, mas sim como fixos e variáveis. Martins (2010, p. 198) 

enfatiza que no custeio variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os 

fixos separados e considerados como despesas do período, indo diretamente para o resultado, 

como consequência, para os estoques vão somente os custos variáveis. 
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Este método disponibiliza uma informação menos completa que o método de custeio 

direto, pois não engloba em seu custeio os custos e despesas fixas, mas diretas ao objeto de 

custeio, além de não apropriar também os custos e despesas indiretas, considerando que estes 

gastos devem ser cobertos pela margem de contribuição dos produtos (MAUSS e SOUZA, 

2008). 

Crepaldi (2012, p. 266) elenca alguns pontos positivos e negativos desse método de 

custeio, como pontos positivos cita a facilidade em função do tempo de trabalho despendidos, 

tornando a apuração e apresentação de informações mais prática, além de apresentar um 

melhor controle dos custos fixos, facilitando a elaboração e controle de orçamentos. E como 

pontos negativos alega que fere o Conceito Contábil da Confrontação das Receitas com os 

Custos que contribuem para a sua obtenção, prejudica a análise por parte dos credores no que 

se refere aos índices de liquidez e capital circulante líquido, não considerando os custos fixos 

na determinação do preço de venda. 

Neste método de custeio também se faz uso da margem de contribuição, conforme 

definida no tópico anterior, porém com algumas diferenças, a margem de contribuição deixa 

de refletir a correta capacidade de geração de lucro pelo produto, pois não considera os custos 

e/ou despesas fixos diretos ao produto, não refletindo, portanto, o ganho real obtido, e 

tampouco o que a empresa deixará de ganhar ou perder caso simplesmente resolva eliminar o 

produto ou substituí-lo por outro (SOUZA e DIEHL, 2009). 

Esta técnica de alocação de custos tem um enfoque mais gerencial, pecando, 

entretanto, na formação do preço de venda. Além disso, tem uma grande vantagem em relação 

ao tempo de elaboração, por ser uma metodologia simples. Cabe ao contador e administrador 

analisarem qual é o melhor para a empresa para auxiliar de forma efetiva nas decisões 

empresariais. 

 

2.3.4.3 Método de custeio por absorção  

O método de custeio por absorção é o único aceito pelo fisco, então, é o mais 

utilizado pelos contadores a fim de mensurar os resultados empresariais. Martins (2010, p. 37) 

menciona que o custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos Princípios de 

Contabilidade Geralmente Aceitos, consistindo na apropriação de todos os custos de produção 

aos bens elaborados. 

Este método aloca aos produtos/serviços tanto os custos diretos como os indiretos 

incorridos na produção, visando obter o custo total do objeto de custeio. Os demais gastos que 
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não estão ligados à produção são considerados como despesa e lançados no resultado do 

período em que ocorreram (MAUSS e SOUZA, 2008, p.45). 

Para conseguir apropriar todos os custos de produção aos bens, ele se utiliza de rateio 

dos custos indiretos, como conceituado em tópicos anteriores, falhando como instrumento 

gerencial, pois não consegue passar uma situação concisa para os empreendedores que 

determinado custo refere-se realmente ao produto verificado. 

 Leone e Leone (2010, p. 12) também enfatizam que este critério precisa recorrer a 

uma série de rateios por causa dos custos comuns, de difícil identificação ou não relevantes, 

tendo como principal critério obter o custo total de cada objeto de custeio, destinando este 

custo total a determinar a rentabilidade de cada atividade, avaliar os elementos que compõem 

o patrimônio e a compor uma informação no auxílio à decisão de preços de venda dos 

produtos ou serviços. 

Por conseguinte, para os gestores que tem como objetivo uma informação de ordem 

gerencial para realmente determinar as melhores decisões para a empresa, esse método de 

custeio não é o mais indicado. Porém, ele precisa ser elaborado em todas as empresas, prática 

que se observa falha por muitos contadores, para atender as exigibilidades do governo. 

 

2.3.4.4 Método de custeio ABC 

Por fim, o custeio ABC, abreviatura do inglês “Activity Based Costing”, que 

traduzido, significa Custeio Baseado em Atividades, não leva em consideração na sua forma 

de aplicação rateio arbitrário dos custos indiretos. 

Dutra (2010, p. 249) elenca que este método de custeio se originou da tentativa de 

melhorar a qualidade da informação contábil para a tomada de decisão, principalmente com 

relação à produtividade da força de trabalho e à definição ideal dos produtos. O Custeio ABC 

atribui aos objetos de custeio, todos os custos e despesas, sendo os diretos por apropriação e 

os indiretos rastreados por direcionadores de custos. 

No meio gerencial, este é o método mais utilizado pelas empresas, pois os custos 

indiretos vêm aumentando continuamente, tanto em valores quanto em termos se 

considerados aos custos diretos. Portanto, é necessária uma maneira de alocá-los da forma 

mais eficaz, que é o caso dos direcionadores de custos, a ideia básica é mostrar que as 

operações industriais podem ser subdividas em atividades, estas atividades é que consomem 

os recursos disponíveis que são definidos pelos custos e despesas gerais, e os produtos e 

serviços consomem essas atividades. Deste modo, os custos indiretos chegariam a seus 

portadores com mais exatidão (LEONE e LEONE, 2010). 
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Crepaldi (2012) aborda que o objetivo do ABC é reduzir o custo por meio da 

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

valor, ou seja, naqueles fatores causadores do consumo de atividade evitáveis ou 

desnecessárias. 

Em suma, este é o método mais apropriado para a utilização no gerenciamento de 

informações da empresa, pois os custos são compreendidos de forma mais eficaz, 

conseguindo, os gestores, conhecer os custos das diversas atividades e realizar uma 

otimização dos recursos impulsionando o melhoramento contínuo com adequada precisão no 

cálculo do custo dos produtos. 
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3 METODOLOGIA 

O capítulo metodológico é a parte do estudo em que o leitor consegue entender quais 

as principais características do trabalho, como por exemplo: com quem ele foi elaborado, 

como os dados foram coletados, tratados e analisados para se chegar aos resultados finais. 

Lakatos e Marconi (2009) descrevem que a metodologia da pesquisa é a parte que abrange o 

maior número de itens, pois responde as principais questões: como?, com quê?, onde?, 

quanto?, tornando-se fundamental para o entendimento do processo pelo público alvo. 

Cada pesquisa científica é única quanto à metodologia utilizada, pois um mesmo 

assunto pode ser analisado de várias formas, devido ao enfoque dado de cada autor. 

 

A metodologia da pesquisa científica e tecnológica não é uma norma, 

receita ou fórmula que, ao ser seguida, forneça um resultado certeiro. Trata-se antes 

de um modo de pensar que, como outros conhecimentos – e desde que assimilado de 

forma reflexiva e crítica em seus princípios -, pode ajudar a resolver problemas de 

ordem científica e tecnológica (MAGALHÃES, 2005, p. 7). 

 

Portanto, no texto que segue, serão apresentados de forma clara e objetiva, para que 

os interessados consigam compreender, como foi desenvolvida a referida pesquisa, 

descrevendo os métodos adotados, em relação ao objeto de estudo, coleta, tratamento e 

análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Desenvolveu-se o presente estudo partindo da natureza teórico-empírica, pois teve 

como objetivo enriquecer o conhecimento existente sobre os custos voltados para a 

contabilidade da pecuária resolvendo um problema identificado na empresa rural selecionada. 

A pesquisa teórica ou básica é destinada à ampliação e aquisição de novos 

conhecimentos, procurando o progresso científico, tendo por meta o conhecimento pelo 

conhecimento. E a pesquisa empírica ou aplicada caracteriza-se por seu interesse prático, isto 

é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de problemas 

que ocorrem na realidade (LAKATOS e MARCONI, 2006; GIL, 2010). 

Quanto ao tratamento dos dados, se enquadra como quantitativa, uma vez que se 

analisaram os números da propriedade selecionada, traduzindo estes em custos, que foram 

tabulados e classificados para atender a demanda de informações por parte do proprietário. 

  

A variável quantitativa é determinada em relação aos dados ou à 

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

variação de uma propriedade não é quantificada cientificamente. Por exemplo, 
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podemos atribuir um número ao comprimento de um objeto de relance. Isso não será 

quantificação científica. A quantificação científica envolve um sistema lógico que 

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

p.78) 

 

Levando em consideração os objetivos propostos, por ter sido preciso coletar 

informações para responder à questão de quais os custos da pecuária de corte e 

consequentemente qual a sua lucratividade, a pesquisa se classifica como sendo do tipo 

exploratória. Gil (2010, p.27) diz que “as pesquisas exploratórias têm como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. Neste sentido, para o êxito desta pesquisa, fez-se necessário a plena 

familiaridade com o ambiente analisado, objetivando que o resultado encontrado se 

apresentasse da forma mais confiável possível, condizendo com a realidade. 

Como o enfoque principal do trabalho é uma única propriedade, o procedimento 

técnico escolhido para alcançar os objetivos propostos adotados foi o estudo de caso, pois se 

realizou um levantamento profundo, objetivando amplo e detalhado conhecimento acerca das 

metas propostas para a realização do resultado. De acordo com Fachin (2006), este método é 

caracterizado por ser um estudo intensivo, pois se leva em consideração, principalmente, a 

compreensão, como um todo, do assunto investigado, todos os aspectos do caso são 

investigados.  

Em suma, esta pesquisa seguiu as principais características de outros estudos 

voltados para a área de ciências sociais, especialmente em se tratando de contabilidade de 

custos, porém, abordando o assunto em uma área de relevância econômica para o País, 

agronegócio, mas que, por muitas vezes, fica à margem das pesquisas realizadas.  

  

3.2 SELEÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

Para realização do estudo, selecionou-se uma propriedade rural, localizada em Vila 

Seca, distrito da cidade de São Miguel das Missões, região das missões, no estado do Rio 

Grande do Sul. A fazenda está na família há, aproximadamente, 20 (vinte) anos, possuindo 

1.320 (mil trezentos e vinte) hectares e contando com o apoio de alguns colaboradores 

contratados. Sua renda gira em torno da agricultura, pecuária de gado de corte e ovinocultura 

de corte, dividindo sua extensão em 749 (setecentos e quarenta e nove) hectares destinados 

para a pecuária e ovinocultura de corte e 320 (trezentos e vinte) hectares para a agricultura. 

Dentro da pecuária de corte, conta com um rebanho de aproximadamente 1.000 (mil) cabeças 

de gado. 
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Este estudo delimitou-se a análise do ramo da pecuária de corte, mais 

especificamente na fase da engorda, buscando a organização e controle dos dados referentes a 

esta seção da propriedade, apresentando ao dono, a mensuração do resultado da atividade, a 

fim de auxiliá-lo nas tomadas de decisões e investimentos. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados dividiu-se em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com o proprietário da fazenda, a fim de conhecer a realidade da 

mesma, tirar algumas dúvidas e avaliar os documentos existentes, com o objetivo de planejar 

a segunda etapa.  

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional, com uma das pessoas fornecendo dados ou sugerindo possíveis fontes de 

informações úteis. E a entrevista semiestruturada permite liberdade ao entrevistador para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada (LAKATOS e 

MARCONI, 2010). 

A segunda etapa consistiu na análise dos documentos existentes referente à atividade 

de estudo, documentos estes que se teve conhecimento a partir da primeira etapa. A entrevista 

auxiliou na identificação da rotina e organização da empresa, verificando que a mesma, por 

exemplo, não faz uso de planilhas gerenciais ou de controle do rebanho e não possui 

conhecimento comprovado da rentabilidade da atividade para o proprietário. Verificando a 

inexistência de controle, foram elaboradas tabelas propostas pela autora do trabalho para 

coleta de dados, a fim de complementar os dados coletados a partir dos documentos, 

auxiliando de forma significativa na elaboração dos cálculos. 

Segundo Gil (2010), a consulta a fontes documentais é imprescindível em qualquer 

estudo de caso, essas informações auxiliam na elaboração de planilhas e cálculos, sem contar 

que à medida que dados importantes estejam disponíveis, não haverá necessidade de procurar 

obtê-los mediante interrogação. 

A análise documental baseou-se nas notas fiscais de compra, onde foi analisado o 

custo inicial de cada animal, nas notas fiscais de medicamentos, rações e demais utensílios 

utilizados durante o processo de engorda, obtendo o custo do processo. Além disso, as notas 

fiscais de venda, podendo-se verificar o preço de venda e assim, calcular a lucratividade da 

propriedade durante o período proposto. 
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3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Os dados foram coletados, selecionados e tabulados, com a finalidade de facilitar a 

análise e interpretação dos mesmos. “A seleção é o exame minucioso dos dados. De posse do 

material coletado, o pesquisador deve submetê-lo a uma verificação crítica, a fim de detectar 

falhas ou erros, evitando informações confusas, distorcidas, incompletas, que podem 

prejudicar o resultado da pesquisa” (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 150). E a tabulação 

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

relações entre eles”. [...] permite sintetizar os dados de observação [...] dessa forma, poderão 

ser melhor compreendidos e interpretados mais rapidamente (LAKATOS e MARCONI, 2010, 

p. 151). 

Levando em consideração estes fatores, os dados obtidos foram tabulados durante o 

período de agosto a outubro, sendo organizados em planilhas na ferramenta Microsoft Excel, 

e apresentados em forma de tabelas detalhadas para facilitar a compreensão e interpretação 

rápida da massa de dados ao leitor, podendo, apenas com uma olhada, entender os resultados 

e aprender importantes detalhes e relações aplicadas na propriedade analisada.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Sendo o objetivo do trabalho identificar e apurar os custos da engorda do gado de 

corte em uma propriedade selecionada, apresentando informações ao pecuarista para auxiliar 

no processo de tomada de decisões, será discorrido no presente tópico a descrição detalhada 

da empresa objeto do estudo de caso, seguido pelos seus recursos envolvidos na atividade, os 

parâmetros utilizados na elaboração dos custos e o detalhamento dos custos até se chegar ao 

resultado do custo direto total e suas análises. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

Os dados utilizados neste trabalho foram coletados da Agropecuária 3A, propriedade 

rural pertencente ao proprietário atual há aproximadamente 20 (vinte) anos. A empresa conta 

com um quadro de empregados composto pela família e alguns funcionários contratados de 

forma fixa e temporária.  

 

 
Figura 1: Mapa de localização da propriedade 

Fonte: Google Earth 

 

A Figura 1, retirada do Google Earth ilustra a localização e a extensão territorial da 

propriedade, estando esta situada no distrito de Vila Seca, pertencente à cidade de São Miguel 

das Missões. A área da empresa atualmente é de 1.320 hectares, destes, 749 são campos 

nativos utilizados na pecuária, 320 hectares são destinados para o cultivo da agricultura e 251 

hectares são matas e nascentes de preservação ambiental. 

São desenvolvidas na Agropecuária 3A as atividades de agricultura e pecuária. A 

pecuária possui dois segmentos: a reprodução, criação e engorda de ovinos para venda; e a 
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engorda de bovinos destinados ao corte. Sendo que, o objeto de estudo deste trabalho foi a 

área da pecuária, delimitada ao ramo da engorda de bovinos destinados ao corte, para melhor 

compreensão deste processo, será apresentado um fluxograma detalhando as técnicas 

realizadas desde a compra até a venda das novilhas pelo proprietário. 

 
Figura 2: Fluxograma do processo de engorda 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Para a compra do gado o proprietário seleciona as novilhas levando em consideração 

a sua raça, procurando classificar as puras ou cruzadas com Red Angus, que possuem uma 

carne de qualidade e tem boa aceitabilidade pelo mercado da região. O gado é comprado com 

aproximadamente dois anos de vida, pois fica um ano no período da cria até o desmame e 

mais um ano até adquirir o peso de novilha magra, sendo adquirida com o peso médio de 180 

(cento e oitenta) Kg.  

Logo após a compra, o novo lote de novilhas fica separado dos demais, dentro da 

mangueira, até receber as doses de vacinas e medicações para não promover risco ao resto do 

rebanho. Depois de medicadas, são identificadas com a marca da fazenda, diferenciando-as 

dos lotes de animais das propriedades vizinhas e alocadas no piquete disponível. 

O manejo varia de acordo com as épocas do ano, observando o melhor para 

impulsionar o processo de ganho de peso nos animais, pois como a fazenda não trabalha com 

o sistema de confinamento, é preciso utilizar o sistema semi-intensivo com pastoreio rotativo 

conforme a proposta de alimentação da época, interrompendo um pasto para mantê-lo em 

repouso por certo tempo, associando a máxima produção com a máxima qualidade 

nutricional. A propriedade possui uma vasta área de pastagem natural ou campo nativo e, 

além disso, no período da safra de inverno faz uso da pastagem artificial, formada por pasto 

cultivado, variando em aveia ou trigo. 

Levando como base o sistema de pastoreio rotativo, durante os meses de janeiro a 

maio, período em que as lavouras estão cultivadas com soja ou milho para a agricultura, o 

rebanho é alocado no campo nativo, pois durante este período as chuvas geralmente são 
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regulares e não se tem intempéries do tempo como geadas que acabam comprometendo as 

forrageiras, oferecendo uma nutrição completa aos animais. 

De maio a setembro é plantado aveia ou trigo nas lavouras, ou seja, pastagem para o 

gado, fazendo-se desta forma, um rodízio entre o campo e a pastagem pelos lotes de animais, 

para que a alimentação de todos seja suplementada, uma vez que o campo nesse período do 

ano não está tão rico em nutrientes e não possui pasto suficiente para suprir a necessidade das 

novilhas. 

Por conseguinte, de setembro a dezembro as lavouras novamente estão sendo 

preparadas para a safra de verão, inviabilizando a utilização destas áreas de terra para 

pastagem, necessitando o pecuarista complementar a nutrição do rebanho além do campo 

nativo com a ração, que é adquirida de terceiros. 

A novilha gorda pesando em média 400 (quatrocentos) Kg, pronta para a venda ao 

frigorífico demora 24 (vinte e quatro) meses para completar o seu ciclo na propriedade, 

passando por esse processo de manejo duas vezes durante o seu período de engorda. 

 Este processo de engorda do gado de corte visa à qualidade da carne vendida, pois 

em todos os períodos da alimentação seja no campo, pastagem ou ração o animal está solto, se 

exercitando e mesclando a nutrição natural e a complementada, impossibilitando que a carne 

fique gorda em excesso ou como ocorre em confinamentos, com um gosto rejeitado pela 

maioria dos consumidores. 

 

4.2 RECURSOS DA PROPRIEDADE  

É necessário possuir recursos suficientes para atender a demanda da propriedade, de 

acordo com as atividades escolhidas para serem desenvolvidas. Desta forma, a fazenda 

analisada possui itens que compõem a pecuária e a agricultura. 

 

Descrição 

Área em  

Hectares 

Ano de  

Compra 

Valor de 

Compra  

por Ha 

Valor Total  

de Compra 

Valor de 

Mercado  

por Ha 

Valor Total  

de Mercado 

Campo 749 1997 R$   3.850,00  R$ 2.883.650,00   R$ 15.000,00   R$ 11.235.000,00  

Lavoura 320 1997 R$   3.850,00  R$ 1.232.000,00   R$ 29.000,00   R$   9.280.000,00  

Matas/Nascentes 251 1997 R$   3.850,00  R$    966.350,00   R$ 15.000,00   R$   3.765.000,00  

TOTAL 1.320 1997 R$ 11.550,00   R$ 5.082.000,00   R$ 59.000,00   R$ 24.280.000,00  

Tabela 1: Áreas de terra da propriedade 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

A Tabela 1 demonstra a quantidade de terras pertencentes à empresa, como 

mencionado anteriormente, em seu total são 1.320 (um mil trezentos e vinte) hectares, destes 
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749 (setecentos e quarenta e nove) são de campo nativo, destinados exclusivamente para a 

pecuária, 320 (trezentos e vinte) hectares possuem áreas agricultáveis, utilizadas pelos dois 

ramos de atividades da propriedade e 251 (duzentos e cinquenta e um) hectares são compostos 

por matas e nascentes de preservação ambiental.  

Todas as áreas de terra foram adquiridas no mesmo ano, 1997, pelo valor de 

R$3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais) o hectare. Na época os 1.320 (um mil 

trezentos e vinte) hectares eram compostos unicamente de campo nativo e matas e nascentes, 

o atual proprietário foi quem transformou as áreas disponíveis em lavoura. Após esse 

investimento em uma nova fonte de renda e com a valorização natural que as áreas rurais 

possuem o investimento inicial que foi de R$5.082.000,00 (cinco milhões e oitenta e dois mil 

reais) equivalem hoje a R$24.280.000,00 (vinte e quatro milhões duzentos e oitenta mil reais), 

evidenciando um aumento de capital de R$19.198.000,00 (dezenove milhões cento e noventa 

e oito mil reais), sem considerar é claro os gastos dispendidos com a melhoria produtiva da 

terra. 

Além da disponibilidade do espaço territorial, faz-se necessário o investimento em 

construções e instalações para o pleno desenvolvimento das atividades propostas.  

 

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Vida Útil 

(em anos)  

Valor Residual 

(20%) 

Depreciação 

Mensal 

Mangueira 1  R$ 180.000,00   R$ 180.000,00  20  R$ 36.000,00   R$ 600,00  

Mata Burro 7  R$     2.400,00   R$   16.800,00  20  R$   3.360,00   R$   56,00  

TOTAL 8  R$ 182.400,00   R$ 196.800,00  20  R$  39.360,00   R$ 656,00  

Tabela 2: Construções e instalações da pecuária 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

A Tabela 2 elenca as instalações existentes na propriedade que são ligadas 

diretamente a engorda do gado de corte.  

A mangueira é um local utilizado para recolher as novilhas quando se necessita fazer 

o manejo das mesmas, seja com vacinas, castração, banhos contra parasitas ou até mesmo na 

aquisição e venda de lotes, ela possui um valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).  

Os mata burros, itens fundamentais para manter os animais nos piquetes 

determinados pelo vagueiro e o proprietário, consistem em estrados de madeira que 

funcionam como pontes, instalados sobre valas, desencorajando os animais a atravessar. 

Como existe a divisão em 7 (sete) lotes dentro da propriedade, tem-se 7 (sete) mata burros, 

perfazendo o valor de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais). 
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Quando da aquisição da propriedade, a mesma já possuía cercas, porteiras, 

bebedouros e cochos de sal e ração, sendo preciso à atual administração apenas realizar a 

manutenção destes bens, não podendo, portanto, mensurá-los em valor. Em suma, para fins de 

controle de custos será considerado o valor de R$196.800,00 (cento e noventa e seis mil e 

oitocentos reais), depreciados pelo método linear no período de 20 (vinte) anos, tendo como 

valor residual um valor de 20% (vinte por cento).  

Por fim, como o rebanho faz uso da pastagem durante 120 (cento e vinte) dias no 

ano, para se plantá-la é preciso utilizar das máquinas e equipamentos pertencentes à atividade 

agrícola. Observando a Tabela 3 é possível identificar quais são os itens utilizados. 

 

Descrição Quantidade Ano de Aquisição Tempo de Uso Valor de Compra Valor de Mercado 

Caminhão 1 2008 8 anos  R$ 115.000,00   R$   90.000,00  

Semeadeira 1 2011 5 anos  R$   53.000,00   R$   20.000,00  

Trator 1 2010 6 anos  R$   70.000,00   R$   40.000,00  

TOTAL        R$ 238.000,00   R$ 150.000,00  

Tabela 3: Máquinas e equipamentos utilizados na pecuária 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

As máquinas apresentam um tempo médio de uso de 6 (seis) anos, totalizando um 

montante atual de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ao contrário do que ocorre com 

as áreas de terra que se valorizam com o passar dos anos, estes itens sofrem com a 

desvalorização pelo mercado, sendo desvalorizado no período em torno de R$88.000,00 

(oitenta e oito mil reais), porém são itens necessários para o progresso da propriedade e sem 

eles não seria possível desenvolver as atividades propostas. Como são itens que pertencem à 

agricultura, na pecuária será incluso apenas o gasto para locar esses bens para a utilização da 

pastagem. 

 

4.3 INFORMAÇÕES DA PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE 

A caracterização da empresa e os recursos por ela possuídos ofereceram uma base, 

para que o leitor consiga identificar de onde os custos foram coletados e para onde irão os 

resultados. Porém, é de suma importância ter definido e explícito qual o método de custeio 

utilizado na elaboração dos cálculos, que no caso deste estudo, foi o método de custeio direto, 

que leva em consideração apenas os custos diretos na atividade pecuária de engorda das 

novilhas. Utilizou-se também, do sistema de custo padrão aplicado à agropecuária, uma vez 

que os dados coletados já haviam ocorrido, fazendo-se uma prospecção de como o 

proprietário pode controlar os próximos períodos, objetivando um aumento de lucratividade. 
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Após definidos os sistemas utilizados, é preciso fixar alguns parâmetros importantes 

que influenciam diretamente no processo de custeamento. Definiram-se, juntamente com o 

produtor, parâmetros gerais, utilizados na propriedade, os quais são apresentados de uma 

forma clara e concisa, conforme Tabela 4. 

 

Descrição Unidade de Medida Valor 

Área  Ha 749 

Rebanho Unidade  980 

Ciclo da Engorda Mês 24 

Peso Médio Entrada Kg  180 

Peso Médio Saída Kg  400 

Quantidade de Lotes Unidade  7 

Número de Animais por Lote Unidade  140 

Preço Kg Compra  R$  5 

Preço Kg Venda  R$  5,4 
Tabela 4: Informações gerais da fase de engorda na pecuária 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Logo, para a preparação dos cálculos considerou-se as seguintes informações: a área 

de terra a ser ponderada serão os 749 (setecentos e quarenta e nove) hectares de campo nativo 

que são utilizados única e exclusivamente com a finalidade de pecuária; o rebanho da 

propriedade com uma quantidade de 980 (novecentos e oitenta) novilhas; o ciclo da engorda 

do rebanho adquirido de 24 (vinte e quatro) meses; o peso médio de entrada dos animais 

como sendo 180 (cento e oitenta) Kg; com o valor de compra de R$5,00 (cinco reais) o Kg; o 

peso médio de venda de 400 (quatrocentos) Kg; sendo o preço médio de R$5,40 (cinco reais e 

quarenta centavos) o Kg; a quantidade de lotes (piquetes) de 7 (sete) unidades, possuindo cada 

lote uma quantidade de 140 (cento e quarenta) novilhas. 

 

4.4 CUSTOS FIXOS  

Trazendo como base o método de custeio direto, onde somente os custos que podem 

ser considerados diretos ao produto em análise são apropriados na mensuração do resultado, 

os custos fixos da propriedade que possuem ligação direta com a atividade pecuária e que 

exigem dispêndios regulares ficam reduzidos, visto que os restantes dos custos fixos estão 

ligados à agricultura ou são considerados indiretos por pertencerem aos gastos relacionados à 

administração da fazenda. 
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Descrição Valores 

Mão de obra  R$ 28.998,14  

Energia Elétrica  R$   2.880,00  

Depreciação  R$ 15.744,00  

TOTAL  R$ 47.622,14  
Tabela 5: Custos fixos da pecuária 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Os valores apresentados na Tabela 5 foram selecionados conforme os conceitos 

apresentados, resultando em um montante de R$47.622,14 (quarenta e sete mil seiscentos e 

vinte e dois reais e quatorze centavos) durante o período total de 2 (dois) anos.  

Destes, o valor da mão de obra foi calculado considerando como salário líquido 

mensal R$1.006,88 (um mil seis reais e oitenta e oito centavos) conforme o dissidio da 

categoria de um montante de um funcionário fixo, multiplicado pelos meses totais do ciclo, 

perfazendo o total do período, acrescidos de décimo terceiro, férias e fundo de garantia, 

obrigações de responsabilidade da empresa. 

A energia elétrica considerada foi à utilizada pelas cercas elétricas, mangueira e 

demais instalações utilizadas pelo gado, sendo estipulado um valor médio de R$120,00 (cento 

e vinte reais) por mês levando em consideração as contas pagas pelo proprietário. 

Para a depreciação, foram levados em consideração apenas os bens diretamente 

ligados à atividade, que como mencionado anteriormente, são a mangueira e os mata burros, 

estes totalizam um valor mensal de depreciação de R$656,00 (seiscentos e cinquenta e seis 

reais). 

Estes custos não serão alocados no resultado do custo direto total, pois apesar de 

estarem diretamente ligados a engorda das novilhas, o custeio direto direciona os custos fixos 

apenas para definição do lucro, após o cálculo da margem direta.  

 

4.5 CUSTOS DIRETOS  

A determinação dos custos diretos é o ponto chave no desenvolvimento deste estudo, 

pois após conseguir selecionar os dados disponibilizados pela administração da fazenda, 

tabulando-os e disponibilizando-os novamente ao gestor de forma organizada evidenciando 

resultados, este adquire instrumentos bases para auxiliar no processo de gerenciamento da sua 

propriedade. 

Conhecer o custo real de cada cabeça de gado ou do rebanho a qualquer momento é 

uma informação imprescindível à gerência, não só para se apurar a rentabilidade após a 

venda, mas para determinar o melhor ponto de venda, ou seja, a técnica consiste em apropriar 
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ao rebanho os custos ocorridos e a eles pertinentes, chegando-se ao custo direto total de 

produção por cabeça (MARION, 2010). 

Como custos diretos da Agropecuária 3A, direcionados no ramo de engorda do gado 

de corte têm-se: os custos com alimentação, divididos em custos com o cultivo da pastagem e 

aquisição da ração e os custos com tratamentos, além dos custos diretos fixos, já citados. 

 

4.5.1 Custo com alimentação  

O processo de engorda do gado de corte tem como principal cuidado a alimentação 

dos animais envolvidos, pois durante um período determinado, a novilha precisa atingir a 

quantidade esperada de quilogramas para suprir as expectativas exercidas pelo dono da 

fazenda. E é devido a essa preocupação, de eficiência no ganho de peso do gado, que o 

proprietário possui em sua propriedade além do campo nativo, a suplementação alimentar a 

partir da pastagem e da ração, incidindo, desta forma, mais gastos na preparação das novilhas 

para a venda.  

 

4.5.1.1 Alimentação com pastagem 

A pastagem traz como benefícios ao gestor da propriedade, a amortização do custo 

da formação do pasto, que no caso de cultivo do trigo ainda pode ser vendido após a 

alimentação das novilhas; fornecimento de nutrientes essenciais para o gado, que estão em 

falta durante este período do ano nos campos nativos; produção de forragem na seca do 

campo, oferecendo um pasto de excelente qualidade aos animais; alta lotação e alto 

desempenho pelo giro rápido do capital a partir da rotação de cultura ideal; oferecendo ao 

proprietário uma atividade de menor risco (MARION e SEGATTI, 2012). 

Para o cultivo da pastagem a pecuária precisa locar recursos pertencentes à área 

agrícola da fazenda, visto que, nestes períodos o maquinário necessário está em ociosidade na 

sua atividade principal e considerando a realidade atual da propriedade, não há necessidade de 

aquisição de bens exclusivos para a pecuária e tampouco a contratação de mais um 

funcionário para realizar estes serviços.  

A Tabela 6 foi elaborada levando em consideração o custo por hectare e o valor total 

da área cultivada, lembrando que a área destinada para lavoura é de 320 (trezentos e vinte) 

hectares e no cálculo do valor total foram considerados 640 (seiscentos e quarenta) hectares, 

uma vez que o período de engorda das novilhas leva 24 (vinte e quatro) meses e a pastagem 

terá que ser cultivada duas vezes na área disponível. Estes custos não foram alocados 

inicialmente por cabeça de gado, pois não é possível definir com clareza quanto cada animal 
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ingere de pastagem por dia, tendo determinado apenas que no período do ciclo completo, a 

pastagem é esgotada.  

 

Descrição 

Quantidade 

por Hectare  Unidade de Medida Valor por Hectare Valor Total 

Semente (Aveia) 100 Kg  R$ 115,00   R$   73.600,00  

Adubo 120 Kg  R$ 116,00   R$   74.240,00  

Máquina Plantio 20 Minutos  R$   20,00   R$   12.800,00  

Mão-de-obra 20 Minutos  R$     2,22   R$     1.420,80  

TOTAL      R$ 253,22   R$ 162.060,80  
Tabela 6: Custo da produção de pastagem 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Os valores referentes à semente e adubo foram obtidos analisando-se notas fiscais 

coletadas na propriedade; o valor da hora máquina foi avaliado baseando-se nos valores 

exercidos pelo mercado de locação de bens agrícolas a terceiros; por fim, para cálculo da 

mão-de-obra, consideraram-se os dados demonstrados na Tabela 7, devido à necessidade de 

maior atenção por se tratar de uma contratação com base em horas e dias de trabalho, 

diferentemente do cálculo de mão de obra apresentado anteriormente na Tabela 5, referente 

aos custos fixos, onde se trata de um funcionário fixo ligado unicamente à área pecuária. 

As quantidades utilizadas por hectares foram obtidas por meio de entrevistas com o 

proprietário e análise de desempenho do ramo agrícola regional, onde se utiliza 100 (cem) Kg 

de semente por hectare, 120 (cento e vinte) Kg de adubo e com relação ao tempo que se leva 

para plantar um hectare foi feito uma média, pois como o fazendeiro determinou que a 

semeadura total leva 10 (dez) dias por período, fez-se o cálculo dividindo este tempo por 

hectare, considerando que a lavoura varia de um hectare para outro, sendo necessário mais 

tempo e atenção em áreas sinuosas em relação aos terrenos planos. 

Para o valor da mão-de-obra por hectare, analisando a Tabela 7 abaixo, considerou-

se como salário base o valor de R$1.006,88 (um mil seis reais e oitenta e oito centavos) 

conforme o dissidio da categoria, avaliando que o funcionário em época de plantio trabalha 8 

(oito) horas mais as 2 (duas) horas extras permitidas ele possui um valor de horas diárias de 

trabalho de R$50,34 (cinquenta reais e trinta e quatro centavos), porém é necessário 

considerar os demais diretos adquiridos do empregado, mesmo que ele esteja exercendo um 

serviço terceirizado diarista, calculando-se, neste caso, férias, décimo terceiro salário, INSS e 

FGTS proporcionais, alcançando um valor de R$66,57 (sessenta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos). Como já mencionado, por meio da média realizada utilizou-se a quantidade de 20 
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(vinte) minutos por hectare para cultivo da pastagem, portanto dividindo o custo diário do 

funcionário pelo tempo demorado para plantar cada hectare chega-se ao valor de R$2,22 (dois 

reais e vinte e dois centavos) por hectare de mão-de-obra. 

 

Descrição Valor 

Salário Base  R$ 1.006,88  

Valor Hora Funcionário  R$        4,58  

Horas Normais 8 

Total Horas Normais  R$      36,61  

Horas Extras 2 

Valor Hora Extra  R$        6,87  

Total Horas Extras  R$      13,73  

Total Horas Diárias  R$      50,34  

Férias por Dia  R$        5,59  

13º Salário por Dia  R$        4,20  

INSS por Dia  R$        1,62  

FGTS por Dia  R$        4,81  

Custo Mão de Obra Diária  R$      66,57  

Custo Mão de Obra Por Hectare  R$         2,22  
Tabela 7: Custo da mão-de-obra da produção de pastagem 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

 

Logo, após as análises de quantidades a serem utilizadas e valores aplicados no 

mercado, obteve-se o custo total da pastagem no período de 2 (dois) anos, abrangendo duas 

safras de R$162.060,80 (cento e sessenta e dois mil sessenta reais e oitenta centavos), valor 

que posteriormente será alocado por cabeça de gado perfazendo o custo direto total do 

rebanho. 

 

4.5.1.2 Alimentação com ração 

A ração, da mesma forma que a pastagem, possui um papel significativo no 

desenvolvimento das novilhas dentro do seu ciclo de vida na fazenda. As diferenças entre 

esses dois tipos de alimentação suplementar ao gado é que a pastagem é produzida pela 

propriedade, já a ração é adquirida de terceiros, não havendo meios de o proprietário reduzir 

seu custo, pois quem determina o valor é o mercado e, além disso, na pastagem não é possível 

definir ao certo qual a quantidade que cada cabeça de gado ingere, porém na ração como é o 

proprietário e o vaqueiro que a disponibilizam nos cochos, verificou-se que o ideal é 4 

(quatro) Kg de ração por animal, pois caso seja colocado uma quantidade maior, há sobras nos 



54 

 

cochos e no caso de ser distribuído uma quantidade menor, confere-se que algumas novilhas 

ficam sem se alimentar. 

 

Descrição  Valor  

Custo (Kg)  R$ 0,68  

Quantidade diária consumida por animal 4 Kg 

Custo diário por animal  R$   2,72  

Quantidade pelo período consumida por animal 720 Kg 

Custo do período por animal  R$        489,60  

Custo do período pelo rebanho  R$ 479.808,00  
Tabela 8: Custo da compra de ração 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

De acordo com a Tabela 8, pode-se constatar que o valor atual do quilograma de 

ração no mercado é de R$0,68 (sessenta e oito centavos) levando em consideração a 

quantidade, já mencionada, de 4 (quatro) Kg por animal, cada novilha ingere por dia, R$2,72 

(dois reais e setenta e dois centavos) de ração. Pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 90 

(noventa) dias no primeiro ano, mais 90 (noventa) dias no segundo, cada animal vai ingerir 

uma quantidade aproximada de 720 (setecentos e vinte) Kg, gerando um custo de R$489,60 

(quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), que multiplicado pela quantidade de 

980 (novecentas e oitenta) novilhas, gera um custo total da ração de R$479.808,00 

(quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e oito reais). 

Comparando o custo da pastagem, R$162.060,80 (cento e sessenta e dois mil 

sessenta reais e oitenta centavos) que engloba 120 (cento e vinte) dias no ano com o da ração 

de R$479.808,00 (quatrocentos e setenta e nove mil oitocentos e oito reais) para um período 

de 90 (noventa) dias no ano, o proprietário precisa desembolsar R$317.747,20 (trezentos e 

dezessete mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) a mais para disponibilizar 

ração aos animais por um período de tempo de 30 (trinta) dias a menos. Porém, este custo 

acaba sendo proveitoso, pois neste período com o composto balanceado o gado tem uma 

melhora no seu peso bem mais expressivo se comparado com a engorda no campo ou na 

pastagem, sendo, portanto, uma etapa em seu desenvolvimento crucial e necessária. 

 

4.5.2 Custo com tratamento 

Por fim, os custos com tratamentos dos animais desempenham papel essencial para 

as novilhas, visto que, se a saúde e qualidade de vida do rebanho não estiverem de acordo, 

logo a engorda não vai acontecer com sua máxima eficiência, além do manejo adequado e 
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preventivo evitar as perdas por morte ocasionadas pelas doenças e custos extras com 

veterinários que seriam necessários para currar enfermidades ocasionadas devido a falta de 

cuidados. 

 

Descrição Qtde. 

Unidade de 

Medida 

Custo 

Total 

Custo p/ 

Unidade 

Qtde p/ 

Animal 

Valor Por 

Cabeça 

Valor 

Rebanho 

Carrapaticida 1.000 Ml  R$ 130,00   R$ 0,13  360  R$   46,80   R$   45.864,00  

Desverminante 500 Ml  R$ 125,00   R$ 0,25  32,28  R$     8,07   R$     7.908,60  

Vacina Febre Aftosa 1 Unidade  R$     1,35   R$ 1,35  2  R$     2,70   R$     2.646,00  

Sal 30 Kg  R$    43,00   R$ 1,43  72  R$ 103,20   R$ 101.136,00  

Vacina Carbúnculo 1 Unidade  R$      0,68   R$ 0,68  2  R$     1,36   R$     1.332,80  

TOTAL            R$ 162,13   R$ 158.887,40  

Tabela 9: Custo com medicamentos 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Na Tabela 9, estão detalhados os custos com os tratamentos executados no manejo 

preventivo desenvolvido pela fazenda analisada. Dentre eles evidenciam-se o carrapaticida, 

que visa combater e prevenir o carrapato; desverminante que elimina possíveis vermes 

presentes no animal e o sal que oferece vitaminas as novilhas acelerando o processo de 

engorda. 

Em conjunto com esses tratamentos é preciso aplicar duas vacinas anualmente nos 

animais, a vacina da febre aftosa e a vacina do carbúnculo. A febre aftosa é uma doença 

infecciosa, que se caracteriza por estado febril, formações de vesículas na cavidade bucal e 

nas patas, acometendo todos os animais de cascos fendidos. Por sua vez, o carbúnculo, 

também chamado de mangueira, mal do ano ou peste de mancha, é uma infecção aguda que se 

caracteriza clinicamente pela presença de tumores (MARION e SEGATTI, 2012). 

O custo total com tratamentos, assim como os demais custos calculados, foi 

elaborado considerando o período total de permanência dos animais na propriedade de 2 

(dois) anos, sendo assim, os valores referentes aos medicamentos foram obtidos a partir de 

notas fiscais de compra presentes na fazenda e as quantidades necessárias por animal foram 

estabelecidas pelo fazendeiro definindo-se que cada animal utiliza: 360 (trezentos e sessenta) 

Ml de carrapaticida para 36 (trinta e seis) aplicações; 32 (trinta e duas) Ml de desverminante 

para 4 (quatro) aplicações; 2 (duas) unidades de vacina para febre aftosa; 72 (setenta e dois) 

Kg de sal, considerando uma ingestão diária de 100 (cem) gramas; e 2 (duas) unidades de 

vacina contra carbúnculo. 

 Com os valores retirados das notas fiscais e as quantidades disponibilizadas pelo 

fazendeiro, fez-se o cálculo do custo de cada tratamento pela sua unidade de medida, que 
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multiplicado pela quantidade utilizada pelos animais originou o valor de tratamento por 

cabeça de gado de R$162,13 (cento e sessenta e dois reais e treze centavos). Todos esses 

tratamentos, atendendo à demanda de 980 (novecentos e oitenta) novilhas incidem em um 

gasto bianual para o proprietário da fazenda de R$158.887,40 (cento e cinquenta e oito mil 

oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos). 

 

4.6 CUSTO DIRETO TOTAL  

Custo direto total é a soma de todos os custos diretos elaborados até o momento, 

definindo, desta forma, o primeiro parâmetro que poderá ser utilizado pelo proprietário da 

fazenda nas tomadas de decisões da propriedade, seja em controle de custos, investimentos ou 

reinvestimentos, pois a partir do conhecimento deste valor desembolsado por cabeça de gado 

é possível identificar se a empresa está operando em lucro ou prejuízo na atividade da 

pecuária. 

 

Descrição Total por Cabeça Total Rebanho % 

Aquisição Novilha  R$    900,00   R$    882.000,00  52% 

Alimentação com Ração  R$    489,60   R$    479.808,00  29% 

Alimentação com Pastagem  R$    165,37   R$    162.060,80  10% 

Medicamentos  R$    162,13   R$    158.887,40  9% 

TOTAL  R$ 1.717,10   R$ 1.682.756,20  100% 
Tabela 10: Custo direto total da pecuária 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

A Tabela 10 resume os custos diretos detalhados e explicados anteriormente, 

introduzindo no custo direto total por cabeça, o custo com a aquisição das novilhas. Para se 

chegar ao custo de compra considerou-se, como informado nas informações gerais (Tabela 4), 

o peso de aquisição da novilha de 180 (cento e oitenta) Kg e o valor por quilograma de 

R$5,00 (cinco reais). 

Portanto, o custo direto total de uma cabeça de gado para o proprietário da 

Agropecuária 3A é de R$1.717,10 (um mil setecentos e dezessete reais e dez centavos), deste 

valor, 52% (cinquenta e dois por cento) é devido à aquisição do animal para a atividade, 

seguido pelo gasto de 39% (trinta e nove por cento) consumido por alimentação para as 

novilhas, valores dos quais o proprietário está sujeito às oscilações do mercado, podendo 

apenas realizar uma tomada de preços dos fornecedores para tentar diminuir seus gastos, pois 

não é possível deixar o gado sem a alimentação suplementar nos determinados períodos do 

ano, caso isso seja optado como solução para redução de custos o fazendeiro deve estar ciente 
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que o período do animal na propriedade terá um aumento para se conseguir alcançar a marca 

de peso desejada para venda. 

 

4.7 MARGEM DIRETA E LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 

Tendo em mãos o valor do custo direto total por cabeça de gado e os impostos 

incidentes à produção de bovinos de corte da propriedade analisada é possível obter a margem 

direta de contribuição e após acrescendo os custos fixos diretos, previamente identificados, 

obter o lucro da área pecuária antes do imposto de renda, informação de suma importância 

para a gestão de qualquer entidade empreendedora.  

Conforme Oiagen, et al. (2006), a análise de indicadores de eficiência econômica 

como margem direta e resultado (lucro ou prejuízo) associada ao estabelecimento de controles 

dentro da propriedade rural, tende a trazer avanços significativos na condução de um sistema 

de gerenciamento, neste sentido, conhecer o custo por cabeça, bem como a sua composição, 

são ferramentas essenciais para uma pecuária de corte rentável e eficiente.  

 

Descrição Total por Cabeça Total Rebanho % 

Venda Novilha  R$        2.160,00   R$  2.116.800,00  100% 

(-) Impostos -R$             49,68  -R$       48.686,40  -2,30% 

     (-) Funrural -R$             49,68  -R$       48.686,40  -2,30% 

(-) Custo Direto -R$        1.717,10  -R$  1.682.756,20  -79% 

     (-) Aquisição Novilha -R$           900,00  -R$     882.000,00  -41,67% 

     (-) Alimentação com Ração -R$           489,60  -R$     479.808,00  -22,67% 

     (-) Alimentação com Pastagem -R$           165,37  -R$     162.060,80  -7,66% 

     (-) Medicamentos -R$           162,13  -R$     158.887,40  -7,51% 

MARGEM DIRETA  R$           393,22   R$     385.357,40  18% 

(-) Custos Fixos -R$             48,59  -R$       47.622,14  -2% 

     (-) Mão de obra -R$             29,59  -R$       28.998,14  -1,37% 

     (-) Energia Elétrica -R$               2,94  -R$         2.880,00  -0,14% 

     (-) Depreciação -R$             16,07  -R$       15.744,00  -0,74% 

LUCRO ANTES DO IR  R$           344,63   R$     337.735,26  16% 
Tabela 11: Margem direta e lucro antes do IR 

Fonte: Elaborada pela própria autora 

 

Analisando a Tabela 11, no cálculo da margem direta de contribuição, considerou-se 

como valor de venda das novilhas, conforme a Tabela 4, um peso de 400 (quatrocentos) Kg e 

um valor de R$5,40 (cinco reais e quarenta centavos), obtendo a receita do rebanho para o 

proprietário considerando a venda de 980 (novecentas e oitenta) novilhas de R$2.116.800,00 

(dois milhões cento e dezesseis mil e oitocentos reais). Desta receita, foi subtraído o valor de 
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2,3% (dois vírgula três por cento) de impostos referentes ao Funrural pago pelo bloco de 

produtor rural no momento da venda dos animais e também os custos diretos totais, 

alcançando-se uma margem direta de 18% (dezoito por cento). Neste caso, não se considera 

frete, pois a propriedade possui cliente fixo que busca as novilhas na propriedade, 

desconsiderando este custo ao proprietário. 

Tendo como base o trabalho de Mendes, Zoccolotto e Nossa, que determina uma 

margem provável de contribuição de até 17,13%, a margem de contribuição da Agropecuária 

3A está acima da média aplicada no mercado da engorda do gado de corte, mostrando ao 

proprietário o potencial lucrativo e desenvolvedor que esta atividade tem dentro da sua 

propriedade. 

Avaliando o lucro da fazenda, optou-se por determinar apenas o lucro antes do 

imposto de renda, visto que, não era a pretensão deste estudo apurar o lucro líquido da 

propriedade, pois a natureza da mesma é pessoa física e para isso seria necessário apurar o 

resultado fiscal levando em consideração a legislação do imposto de renda, por meio de 

análises do imposto de renda do proprietário. 

No cálculo do lucro antes do imposto de renda foram diminuídos os custos fixos 

diretos, determinados conforme a Tabela 5, da margem de contribuição direta, determinando 

um lucro por cabeça de R$344,63 (trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e três 

centavos), representando 16% (dezesseis por cento) da receita obtida pela venda das novilhas, 

percentual também dentro do esperado pelo mercado, pois como já foi conceituada a atividade 

da pecuária não tem relação de preço fixo por não haver uma relação duradoura entre cliente e 

fornecedor, sendo o preço regulado pelo mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A atividade pecuária brasileira ostenta atualmente o maior rebanho comercial do 

mundo, possuindo em torno de 200 milhões de bovinos. O seu início no Rio Grande do Sul 

data de meados do século XVII, porém a realidade enfrentada pelos pecuaristas sujeitos a 

instabilidade dos preços pagos a eles hoje é muito diferente do que se via antigamente. 

Devido a este fato, a profissionalização do setor e adoção de técnicas gerenciais vem se 

tornando uma realidade cada vez mais presente. 

Para atender a necessidade dos proprietários rurais, de possuir dados que mostrem 

com clareza o andamento de seus negócios, o presente estudo teve como proposta identificar 

os custos da engorda do gado de corte, apurá-los pelo método de custeio direto e apresentar as 

informações obtidas ao pecuarista auxiliando-o na tomada de decisões.  

A pesquisa permitiu responder com clareza o problema proposto: “quais são os 

custos e o resultado de uma propriedade rural voltada para a engorda do gado de corte no Rio 

Grande do Sul?”, chegando-se ao custo direto total por cabeça de R$1.717,10, uma margem 

direta de 18%, e um lucro por cabeça de gado de R$344,63, evidenciando ao proprietário o 

potencial lucrativo da sua propriedade, que está acima da média encontrada na sociedade.  

Desta forma, o proprietário da Agropecuária 3A sentiu-se mais seguro em tomar 

decisões que envolvam a atividade da pecuária, pois de forma concreta os cálculos realizados 

refletem a realidade a qual a fazenda se encontra nos dias atuais, permitindo que através desse 

acompanhamento o proprietário possa tomar medidas corretivas no rumo dos seus negócios. 

Neste trabalho, portanto, mostrou-se a importância da utilização da contabilidade de custos no 

meio rural, auxiliando no acompanhamento da evolução dos resultados obtidos, apresentando 

dados como a margem de contribuição que possibilita uma comparação com o mercado e 

resposta rápida se a propriedade está andando conforme o que se espera ou não. 

Embora o estudo tenha atingido seu objetivo, é de se considerar algumas limitações: 

quanto ao método utilizado, fez-se aplicação em uma única propriedade, não havendo bases 

de comparação entre outras propriedades. Outra limitação diz respeito ao sistema de custeio, 

utilizou-se apenas o custo padrão não considerando, nesse momento, comparações entre as 

bases aqui padronizadas, com o custo real. E, além disso, é de extrema dificuldade encontrar 

estudos que enfoquem esse tema como objeto de análise, não sendo possível comparar se os 

métodos adotados estão de acordo com o ideal para a atividade. 

Sugere-se para futuras pesquisas a aplicação de um modelo de implantação de 

método de custeio dentro de uma propriedade pecuária, mostrando todos os passos 

necessários e controles que devem ser adotados. Também é importante que novos estudos 
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verifiquem com maior profundidade os fatores que influenciam nas decisões dos pecuaristas, 

para que o método implantado consiga atender essas expectativas. 
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