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RESUMO 

 

Conhecer o real custo da produção de um produto é importante, pois anualmente os insumos 

sofrem variações de preço, que na maioria das vezes aumentam os custos de produção. 

Portanto este estudo teve como objetivo analisar o custo da produção da soja nas safras de 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 em uma propriedade rural localizada no município de 

Santa Cecilia do Sul – RS. O método de análise utilizado foi Custeio Baseado em Atividade 

ABC, onde foram realizados comparativos dos preços dos insumos agrícolas referente as três 

safras, com o estudo foi possível identificar qual safra apresentou menor custo de produção e 

maior lucratividade. A análise de custos é de suma importância, pois o gestor rural poderá ter 

um bom controle de seus custos de uma safra para outra, podendo também identificar quais 

insumos são utilizados, para que na próxima safra antes de efetuar a compra, ele possa fazer 

uma pesquisa de mercado buscando preços mais acessíveis nos mesmos. Quanto aos 

procedimentos metodológicos desta pesquisa classificam-se como exploratória, qualitativa   e 

trata-se de um estudo de caso. No comparativo das três safras, 2014/2015 foi a que apresentou 

menor rentabilidade devido o preço da soja ser baixo na época. A safra de 2015/2016 foi a 

que teve maior custo de produção devido ao preço dos insumos estarem elevados naquela 

época. E constatou-se que a safra 2016/2017 foi a que apresentou menor custo e maior 

lucratividade representando 62,5%.  

 

Palavra-chave: Custos de Produção, Analise de Custos, Resultado. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção de grãos no Brasil está crescendo cada vez mais, não só pelo aumento de 

áreas plantadas mais sim pela influência da tecnologia. A cada safra que se passa é produzido 

uma maior quantidade de grãos num hectare, mas nem sempre alta produtividade representa 

lucro. 

Embora o foco da maioria dos gestores rurais seja obter uma maior produtividade, 

muitas vezes a gestão de custos fica um pouco esquecida, e sabe-se que é preciso saber qual o 

real gasto para produzir, pois os insumos agrícolas sofrem ajustes de preços anualmente. 

Nesse contexto, essa pesquisa se propõe a investigar uma propriedade que está situada no 

interior do município de Santa Cecilia do Sul – RS na localidade de Vista Alegre, com uma 

área de 230 hectares. O estudo teve como objetivo fazer uma análise do custo da produção de 

soja dos anos de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, comparando custos, despesas e 

resultados. Para isso utilizou-se o Método de Custeio Baseado em Atividade ABC. 

Para tanto foram coletados os dados através de entrevistas com os gestores da 

propriedade rural, também foi analisado os documentos das compras dos insumos. Com os 

dados é possível saber qual custo e variação o cultivo da soja apresenta de uma safra para 

outra.  

Através desta análise de custos o proprietário pôde identificar o real custo da 

produção da soja observando qual insumo teve aumento ou diminuição, fazendo-o com que o 

mesmo possa analisar o mercado nas próximas compras, buscando não comprar só de um 

fornecedor, mas sim de qual é capaz de oferecer um preço mais acessível com toda assistência 

técnica necessária.   

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

O agronegócio corresponde à junção de diversas atividade produtivas que estão 

diretamente ligadas a produção de produtos derivados da agricultura e da agropecuária. É uma 

atividade de grande importância no Brasil, sendo uma das principais que movimenta a 

economia do país. 

No entanto, a gestão das propriedades nem sempre é o foco do produtor. Ele 

preocupa-se com a produtividade, mas não acompanha com a mesma dedicação e 

conhecimento os valores financeiros envolvidos no negócio. Com isso ele não sabe qual é o 

custo real da produção, pois os insumos têm um ajuste de preços todo o ano. 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Embora não seja uma prática da maioria, alguns produtores, mesmo não fazendo a 

gestão financeira da propriedade, sabem informações de custos, rentabilidade da atividade que 

desenvolve. Porém, esses dados não estão organizados em planilhas eletrônicas de forma a 

gerar indicadores para a tomada de decisão. Sendo assim, o agronegócio é carente de 

informações que possam, inclusive, contribuir com a tomada de decisão nas propriedades. 

Neste contexto, o trabalho vem esclarecer a seguinte questão: qual o resultado 

econômico do cultivo da soja das safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 em uma 

propriedade rural localizada no município de Santa Cecilia do Sul – RS? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar e analisar os resultados econômicos do cultivo da soja nas safras de 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 em uma propriedade rural de pequeno porte.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar quais os insumos utilizados durante as três safras; 

 Identificar os custos e resultados econômicos;  

 Identificar o resultado obtido em cada safra; 

 Comparar a lucratividade e a produtividade das safras;   

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A agricultura é um ramo que está crescendo cada vez mais no Brasil. É uma 

atividade que depende muito do clima, pois reflete no resultado e na produção de grãos. O 

preço é calculado em uma saca de 60 Kg da soja, a qual varia constantemente do plantio à 

comercialização.  

A busca por maiores rendimentos no cultivo da soja vem crescendo a cada safra, o 

agricultor está cada vez mais interessado em produzir mais, e para atingir o objetivo de uma 

produção maior de soja, é necessário que o produtor use a tecnologia que está disponível no 

mercado, mas isso possui um custo elevado e muitas vezes o produtor não o calcula. 

No momento em que o produtor compra os insumos para a safra futura, ele pode 

fazer uma análise de mercado, solicitando os preços dos insumos de várias empresas, 
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avaliando as condições de pagamentos, a qualidade dos produtos, para então escolher a 

melhor opção que se enquadre na propriedade.  

A importância do gestor rural ter uma organização mais específica em relação ao 

custo da lavoura é grande, pois o mercado de insumos está sempre variando os preços de uma 

safra para outra. A partir disso a contabilidade da propriedade começa a mudar e então a 

tomada de decisões também será diferente em relação as safras passadas, pois o objetivo da 

propriedade é aumentar a rentabilidade a cada ano agrícola.  

Além da análise de custos ser importante para o gestor rural, as informações que são 

obtidas podem ajudar os órgãos governamentais a determinarem preços mínimos, e definirem 

linhas de créditos mais acessíveis para a atividade rural. 

Para obter resultado econômico e financeiro em uma lavoura de soja, não é só 

produzir quantidade de grãos, mas sim fazer um bom gerenciamento no setor administrativo e 

da produção da lavoura para evitar perdas com insumos. 

Com a realização deste estudo o agricultor poderá calcular e avaliar qual foi o real 

custo envolvido no plantio da soja da safra atual, analisando sua oscilação de um ano para 

outro. Assim o gestor poderá tornar a propriedade mais eficiente, objetivando baixar o custo 

da produção e aumentar a lucratividade da propriedade familiar de pequeno porte. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Toda a empresa tem um controle de custos das atividades que exerce. Em uma 

lavoura de soja não é diferente, é preciso contabilizar os gastos com o plantio para buscar o 

aperfeiçoamento da produção e maior rentabilidade. Para dar sustentação a esse estudo foram 

consultados autores que abordam temas como Contabilidade, Contabilidade de Custos, 

Contabilidade Rural, Métodos de Custeio e Agronegócio, que estarão apresentados na revisão 

teórica a seguir. 

 

2.1 CONTABILIDADE 

O estudo da Contabilidade é bastante antigo, pois o homem já se preocupava em 

controlar sua riqueza, afinal, à medida que ele desenvolvia um patrimônio, era necessário 

desenvolver procedimentos para determinar as suas posses e avaliá-las.   

Para Vellani (2014, p. 1) “a Contabilidade surgiu para auxiliar na gestão do 

patrimônio. Por isso, por mais que as pessoas do século XXI relacionem Contabilidade com 

cálculos de tributos, no século XVI a Ciência Contábil surgiu para administrar a riqueza dos 

comerciantes. [...]”. 

A contabilidade é definida como a ciência que estuda o desenvolvimento do 

patrimônio de uma pessoa ou empresa, seus resultados e reflexos, sua evolução, e a sua 

gerência (MÜLLER 2009). 

Dentro e fora das empresas a contabilidade fornece uma infinidade de informações, 

informação estas que dentro da empresa norteiam as tomadas de decisões. Marion (2006, p. 

26) descreve que “[...] a contabilidade não deve ser feita visando basicamente atender às 

exigências do governo, mas, o que é mais importante, auxiliar as pessoas tomarem decisões”.  

Na ideia de Franco (1996, apud Quintana 2014, p. 2) descreve que contabilidade: 

É a ciência que estuda os fenômenos ocorridos no patrimônio das 

entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva, a análise e a interpretação 

desses fatos, com o fim de oferecer informações e orientação necessárias para 

auxiliar na tomada de decisões.  

 No contexto de Marion (2003, p. 24) “a Contabilidade é a linguagem dos negócios. 

Mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos negócios, dando diretrizes para 

tomadas de decisões”. 

Na contabilidade existem cinco funções que são consideradas de grande importância, 

sendo elas registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar. Mas no raciocínio de   
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Almeida (2010, p. 1) “o objetivo principal da contabilidade é coletar, registrar, resumir, 

analisar e relatar, em termos monetários, informações acerca dos negócios das companhias”.  

A contabilidade tem a finalidade de registrar os fatos e produzir informações que 

possibilitem ao titular do patrimônio o planejamento e o controle de sua ação. Planejar 

significa decidir, entre diversas alternativas que se apresentam, qual a melhor decisão tomar 

para atingir com mais eficiência e eficácia o objetivo almejado. Controlar, do ponto de vista 

das ciências administrativas, significa certificar-se de que a organização está́ atuando de 

acordo com os planos e políticas traçados pela administração. (GONÇALVES E BAPTISTA 

2011). 

Conforme Gonçalves e Baptista (2011), a Ciência Contábil é uma ferramenta que se 

aplica a todas as pessoas, sejam elas: físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, de fins 

lucrativos, quais sejam instituições filantrópicas, caritativas e de assistência social. 

A contabilidade tem a função de ser a ferramenta de maior precisão para os gestores 

da área econômica, financeira, administrativa, é o registro de toda a movimentação que uma 

empresa ou pessoa possui. 

 

2.2 CONTABILIDADE RURAL 

A contabilidade rural tem diversas formas de aplicação no agronegócio brasileiro, 

visa demonstrar sua importância para o pequeno, médio e grande produtor rural, como uma 

feramente gerencial que permite a informação contábil, o planejamento e o controle 

orçamentário para a tomada de decisão. 

A Contabilidade Rural surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. Crepaldi 

(2012, p. 85) afirma que “Seria impossível controlar um patrimônio, que é um conjunto de 

bens, direitos e obrigações, sem que houvesse registros organizados de todas as mutações 

ocorridas”. 

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

pelos produtores rurais, pois é vista como uma técnica complexa, com baixo retorno na 

prática, e conhecida apenas para a Declaração do Imposto de Renda, portanto os produtores 

não demonstram interesse na sua aplicação gerencial. 

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

A contabilidade rural é um dos principais sistemas de controle e 

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

demonstração de resultado do exercício é possível verificar a situação da empresa, 

sob mais diversos enfoques.  
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A contabilidade rural é denominada Contabilidade Geral ou Contabilidade 

Financeira, sendo importante para qualquer tipo para as empresas, mas nem sempre os 

gestores usufruem deste método, pois acham que não é necessário.  A contabilidade rural é 

uma das ferramentas administrativas menos utilizadas pelos produtores rurais brasileiros. 

Crepaldi (2012) afirma que a maioria dos produtores rurais sujeitos à tributação do 

Imposto de Renda não possuem grande interesse por uma aplicação gerencial, relegando toda 

sua contabilidade a profissionais da área contábil 

No modo geral é considerado que a função contábil é controlada pelo próprio gestor 

rural. Mas para Crepaldi (2004, p. 62) “a Contabilidade Rural é uma necessidade urgente no 

Brasil, porém pouco utilizada, tanto pelos empresários quanto pelos contadores”. 

 De acordo com Crepaldi (2005) a Contabilidade Rural tem como finalidades em 

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 e 

auxiliar as projeções de fluxos de caixa e necessidades de crédito. 

A Contabilidade é vista como uma ferramenta de gestão administrativa, vital para o 

desenvolvimento das entidades. De acordo com Barros (2005), “nos meios acadêmicos, 

propagasse que a Contabilidade sempre foi e continuará sendo o melhor e mais completo 

sistema de informações para o embasamento das decisões gerenciais”.  

Deste modo, a Contabilidade é o ponto de partida que, auxilia no registro dos fatos 

acorridos do negócio, tornando-se um banco de dados que irá auxiliar o gestor na tomada de 

decisão. 

 

2.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Os objetivos da Contabilidade de Custos são a determinação da rentabilidade, o 

controle dos custos das operações de cada atividade e a geração de informações aos diversos 

níveis gerenciais para atender ao planejamento e a tomada de decisões. Nesse sentido, as 

informações contábeis provenientes da apuração de custos, da margem de contribuição, do 

ponto de equilíbrio, do sistema de orçamento (vendas, compras, produção, caixa, e outros) são 

bases seguras que poderão sustentar o gerenciamento da empresa.  

Segundo Leone (2000, p. 48), um dos objetivos da Contabilidade de Custos é prestar 

informações necessárias aos gerentes, sobre custos, para auxiliá-los no gerenciamento e na 

administração de cada parcela da atividade empresarial. 
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Ainda Leone (2000, p. 21) “a Contabilidade de custos é uma atividade que se 

assemelha a um centro processador de informações, que recebe (ou obtém) dados, acumula-os 

de forma organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informações de custos para os 

diversos níveis gerenciais.” 

Hoje a Contabilidade de custos está sendo cada vez mais utilizada para a coleta de 

dados quantitativos não monetários, colhendo-os, trabalhando-os, organizando-os, 

combinando-os e produzindo informações gerenciais de alta relevância. (LEONE, 2000). 

Leone (2000. p. 24), destaca ainda que há três processos de identificação de custos: 

A coleta de dados é uma delas, é a faze considerada a mais completa e 

difícil de ser realizada, pois depende da direção total da empresa. O processador de 

informação consiste no recebimento dos dados tais como as operações do sistema de 

custos sejam registradas e as transformadas em informações. A informação é a 

apresentação dos resultados, que produz as informações gerenciais, para que seja 

possível ajudar na tomada de decisão. 

Para Almeida e Santos (2007), a Contabilidade de Custos fornece informações que 

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

custear estoques para fins de apuração de resultado, cálculo de formação de preço de venda e 

planejamento, controle e tomada de decisão.  

Leone (2000, p. 49) afirma que  

A Contabilidade de Custos determina o custo dos estoques visando à 

determinação dos resultados e à avaliação do patrimônio. Os valores dos estoques 

(em qualquer nível) entram na composição da fórmula de determinação dos custos 

dos produtos vendidos. À disposição do contador de custos existe uma série 

considerável de critérios para a determinação do custo dos estoques. A escolha de 

um ou de outro critério dependerá sempre do tipo de produto ou material, da 

legislação, das necessidades da administração e dos “preceitos contábeis geralmente 

aceitos.  

Com a contabilidade de custos é possível administrar, controlar, minimizar riscos, 

formar preços de venda, planejar, organizar e determinar qual é melhor forma de tomar a 

decisão para que empresa possa prosperar.   

 

2.3.1 Objetivos da Contabilidade de Custos  

O objetivo da contabilidade de custos é determinar o lucro utilizando os dados dos 

registros convencionais da Contabilidade, controlar as operações e estoques, estabelecer 

padrões, orçamentos, comparações entre o custo real e o custo orçado e ainda fazer previsões, 

formação de preços, determinação da quantidade a ser produzida, escolha de qual produto 
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deve produzir, avaliar as decisões sobre o corte de produtos ou decisão de comprar ou 

fabricar. 

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

administrador no processo de tomada de decisões e de planejamento:  

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

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

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

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

decisões e de planejamento.  

A contabilidade de custos fornece dados para o gestor, padrões, orçamentos e 

previsões para que a empresa possa acompanhar os acontecimentos atuais, comparando os 

resultados dos anos anteriores, com esses dados o auxílio na tomada de decisão é maior, pois 

tem um controle relativo dos custos. 

 

2.3.2 Terminologias de custos 

A contabilidade de custos é uma ferramenta que tem objetivos específicos, como o 

fornecimento e a avaliação dos dados de cada setor produtivo da empresa.   

Com os dados obtidos através da contabilidade de custos, é possível que os gestores 

avaliem os custos de cada produto ou serviço, podendo ter a percepção mais clara de cada 

processo produtivo, buscando obter operações eficientes, lucrativas e econômica.  

Porém existem várias terminologias de custos como:  gastos, desembolso, custos, 

despesas, receita e perdas.  

 

2.3.3 Gasto 

Todo gasto é um desembolso à aquisição de algum bem ou serviço que a empresa 

necessita.  

Gastos ou despesas representa para Bruni e Famá (2008, p. 5) “consiste no sacrifício 

financeiro que a entidade arca para a obtenção de um produto qualquer. Segundo a 

contabilidade, serão em última instância classificada como custos e despesas, a depender de 

sua importância na elaboração do produto ou serviço”. Alguns gastos podem ser 

temporariamente, classificado como investimentos, e a medida que forem consumidos, 

receberão a classificação de custos e despesas. 
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Portanto para Bernardi (2010, p. 17) os gastos são “tudo o que se desembolsa para 

atender às finalidades da empresa, por meio de atividades de produção, administração e 

vendas, inclusive investimentos nas mesmas, é gasto, do ponto de vista financeiro”. 

O gasto pode ser considerado tudo aquilo que a empresa gastou para produzir o 

serviço final por exemplo, adquirir, gerir, armazenar e tratar as mercadorias. 

 

2.3.4 Desembolso 

O desembolso pode ser definido como pagamento de bens ou serviços adquiridos 

antes, durante e após a entrada.  

Conforme Padoveze (2003, p. 18) “são atos financeiros de pagar uma dívida, um 

serviço, um bem ou um direito adquirido. É a execução financeira dos gastos e investimentos 

da empresa”. 

No contexto de Bruni e Famá (2008, p. 23) “o desembolso consiste no pagamento de 

um bem ou serviço, independentemente de quanto o produto ou serviço foi ou será 

consumido”. É importante ressaltar que a contabilidade registra receita, despesas de acordo 

com a real ocorrência independentemente de sua realização ou quitação. 

Para Silva e Lins (2014, p. 9) os desembolsos “são pagamentos em dinheiro 

resultantes da aquisição do bem ou serviço. O desembolso pode ocorrer antes, no decorrer ou 

depois da entrada dos bens ou serviços comprados” 

O desembolso acontece no momento em que a empresa ou pessoas irá pagar parcelas 

de financiamentos ou até mesmo na compra avista de bens ou até mesmos de um serviço. 

 

2.3.5 Custos  

Os custos podem ser definidos como os gastos consumidos na produção de bens e 

serviços, que não são considerados investimentos, mas espera-se que gerem algum benefício 

futuro à entidade. 

Conforme Silva e Lins (2014, p. 7), custos “são os recursos consumidos no processo 

de produção de um bem ou serviço que se espera que tragam benefícios atuais ou futuros para 

a entidade após a conclusão e venda do produto ou serviço”. 

O custo representa gastos relativos com bens e serviços utilizados na produção de um 

bem ou serviço, por exemplo os custos podem ser citados como gastos com matéria prima, 

embalagem, mão-de-obra, alugueis e seguros (BRUNI E FAMÁ 2008). 
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Mas na visão de Padoveze (2003, p. 17) “custos são os gastos que não são 

considerados investimentos necessários à fabricação dos produtos da empresa, mas sim gastos 

efetuados pela empresa que farão nascer seus produtos”. 

É um gasto decorrente da produção de bens ou serviços como exemplo a matéria 

prima, salario, gasto com energia elétrica e combustível utilizado em maquinas. 

 

2.3.6 Despesas 

As despesas são definidas como gastos necessários à venda e distribuição de 

produtos, ou seja, à obtenção de receitas. Normalmente estão ligadas também às áreas 

administrativas da empresa. 

As despesas são definidas como gastos necessários à venda e distribuição de 

produtos, que de modo geral estão ligados as áreas administrativas e comerciais 

(PADOVEZE, 2003).  

Já Silva e Lins (2014, p. 7) ressalta que as despesas representam “recursos 

consumidos direta ou indiretamente na forma de um bem ou serviço com intuito de obtenção 

de receitas. Outra característica da despesa é o fato de não relacionar-se com o processo 

produtivo”. 

As despesas correspondem a bens ou serviço consumido direta ou indiretamente para 

a obtenção de receitas, não estão associadas a produção de um bem ou serviço, por exemplo 

salario com vendedores gastos com funcionário e administrativo (BRUNI E FAMÁ 2008). 

A despesas são todos os gastos que a empresa precisa ter para obter a receita como 

salario, conta de agua, luz, telefone e impostos. 

 

2.3.7 Receitas 

A receita é toda entrada, em forma de dinheiro em caixa ou de direitos a receber de 

clientes, ou seja, à venda de mercadorias ou à prestação de serviços que a empresa forneceu. 

Para Silva Jr. (2000, p. 91) a receita significa “entrada de elementos para o ativo sob 

forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondente normalmente à venda de bens ou 

serviços”. 

 Na linha de raciocino de Santos, Marion e Segatti (2008, p. 35) a receita, 

corresponde a venda de mercadorias ou prestações de serviços e é refletida no Balanço pela 

entrada de dinheiro no Caixa ou entrada na forma de Direitos a Receber.     
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A receita é considerada como o pagamento que a empresa recebera, onde a mesma 

irá para o caixa da empresa para depois ser utilizado o dinheiro em pagamentos e 

investimento. 

 

2.3.8 Perdas 

As perdas são consideradas quando bens ou serviços consomem-se de forma 

involuntária ou anormal. Não são esperados pela entidade e não fazem parte dos custos de 

produção. 

Para Padoveze (2003) as perdas são definidas como fatos que ocorrem em situações 

excepcionais, que fogem da normalidade da empresa e que não devem ser incluídos nos 

custos de produção.  

Na opinião de Silva e Lins (2014, p. 8) “perdas referem-se ao consumo de um bem 

ou serviço de forma involuntária. São exemplos de perdas: incêndios, deterioração de 

estoques, rebarbas”. 

Todo o processo produtivo e administrativo pode gerar perdas como desperdício de 

retalhos de matéria prima, energia elétrica, tempo, mal operação de equipamentos e defeitos 

na produção e até mesmo na estocagem da matéria prima e do produto acabado. 

 

2.3.9 Investimentos 

Os investimentos são os gastos que serão efetuados em ativos necessários a produção 

e serviços dos quais se espera algum benefício em um período de longo prazo.  

De acordo com Bernardi (2010, p. 18) o investimento é conceituado como “gastos 

necessários às atividades da produção e serviços, da administração e das vendas, que irão 

beneficiar períodos futuros, portanto ativos de caráter permanente e de longo prazo”. 

Para Padoveze (2003, p. 17) salienta que “são os gastos efetuados em ativos ou 

despesas e custos que serão imobilizados ou diferidos. São gastos ativados em função de sua 

vida útil ou de benefícios futuros”. 

Os investimentos representam gastos ativado em função de sua vida útil ou de 

benefício atribuível a futuro período, ficam temporariamente “congelado” no ativo da 

entidade, posteriormente são “descongelados” e incorporados aos custos e despesas   (BRUNI 

E FAMÁ 2008). 

Todo o negócio precisa de investimentos tanto nas área administrativa quanto na área 

da produção, pois é muito importante que invista em tecnologias para maior qualificação nos 

produtos e agilidade na hora da produção ou serviços prestados, evitando desperdícios.  
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2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

A contabilidade de custos aborda informações variadas, principalmente nos cenários 

atuais onde ocorrem várias mutações. Segundo Megliorini (2012, p. 8) “os custos precisam 

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

No raciocino de Padoveze (2003, p. 39) não se pode fazer uma gestão de custos 

tratando todos os gastos de uma única forma, assim como é muito difícil uma administração 

com boa relação a custo e benefício tratando cada custo de forma individualizada. Portanto, o 

processo classificatório objetiva agrupar os custos com natureza e objetivos semelhantes em 

determinadas classes, facilitando a administração, análises e modelos de tomada de decisão a 

serem utilizadas. 

Portanto na classificação de custos serão conceituados os seguintes tópicos: 

 

2.4.1 Custos Diretos 

Os custos diretos são aqueles que podem ser facilmente identificados e atribuídos aos 

produtos, variam diretamente e proporcionalmente à quantidade produzida. 

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

fisicamente identificados para um segmento particular em consideração”. 

Os custos diretos é conceituado como sendo aqueles que podem ser diretamente 

apropriados aos produtos fabricados, porque há́ uma medida objetiva de seu consumo nesta 

fabricação (VICECONTI E NEVES 2013). 

De acordo com Wernke (2005, p. 7) “os custos diretos são os gastos fácil ou 

diretamente atribuíveis a cada produto fabricado no período. São aqueles custos que podem 

ser identificados com facilidade como apropriáveis a este ou àquele item produzido”. 

Os custos diretos são os que estão ligados ao produto, onde pode-se conhecer 

exatamente quanto cada produto absorveu de custos direto.  

 

2.4.2 Custos Indiretos 

Os custos indiretos são definidos como custos que não podem ser identificados e 

atribuídos aos produtos de maneira fácil e direta, ou seja, há alguma dificuldade para atribuí-

los às unidades fabricadas no período.  

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

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

(exemplos: supervisão, seguros da fábrica, aluguel)”. 
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No raciocínio de Viceconti e Neves (2013) são os custos que dependem de cálculos, 

rateios ou estimativas para serem apropriados aos diferentes produtos, portanto, são custos 

apropriados indiretamente aos produtos. O parâmetro utilizado para as estimativas é chamado 

de base ou critério de rateio. 

Para Wernke (2005, p. 8) nos custos indiretos estão englobados os itens de custos em 

que há dificuldades para identifica-los às unidades de produtos fabricados em determinado 

período. 

Os custos indiretos são comuns a vários produtos e por isso depende de rateio, 

cálculos para serem apropriados a esse produto, portanto pode-se perceber que os custos só 

são apropriados indiretamente aos produtos. 

 

2.4.3 Custos Fixos 

Custos fixos são aqueles que, independentemente de alterações na produção e na 

venda de produtos, tanto para mais quanto para menos, não se alteram.  

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

a permanecer constantes mesmo havendo alterações no nível de atividades operacionais do 

período”. 

Para Padoveze (2003, p. 54) “um custo é considerado fixo quando o seu valor não se 

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

produtos finais”. 

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

valores são os mesmos qualquer que seja o volume de produção da empresa.” É o caso do 

aluguel da fábrica, este será cobrado pelo mesmo valor qualquer que seja o nível da produção. 

Os custos fixo são todos aquele custos totais que não variam em relação ao volume 

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

 

2.4.5 Custos Variáveis 

O custos variáveis são aqueles que relacionados as atividades ou seja no momento 

que atividade aumenta os custos aumenta. 

Segundo Crepaldi (2012) os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a 

produção, se a produção aumentar gradativamente os custos aumentam se diminuir a 

produção o custo diminui da mesma forma.  

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

ao nível da atividade, ou seja, o custo total aumenta à medida que a atividade aumenta”.  
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Dessa maneira o custo variável só vai aparecer quando a atividade ou produção é 

realizada. 

 

2.5 MÉTODOS DE CUSTEIO 

O custos é a base da produção de um produto, ele está relacionado com a qualidade 

na administração da produtividade de maquinas, mão-de-obra e matéria prima. 

Segundo Padoveze (2003, p. 76) “podemos dizer que o método é o fundamento 

teórico mais importante na questão da contabilidade de custos. Definido o método a ser 

utilizado pela empresa, todos os demais fundamentos e processos decisórios deverão ser 

modelados à luz do método adotado”. 

Para identificar os custos existem vários métodos, dentre os vários pode-se citar o 

custeio por absorção, custeio variável, custeio direto e o custeio baseado em atividades(ABC) 

conforme pode-se ver a seguir:  

 

2.5.1 Custeio por Absorção 

O método de custeio por absorção indica que todos os custos, diretos, indiretos, fixos 

e variáveis incorridos em um período serão absorvidos pelos produtos. 

No pensamento de Megliorini (2012, p. 26) “o método de custeio por absorção 

caracteriza-se por apropriar custos fixos e variáveis aos produtos. Desse modo, os produtos 

fabricados “absorvem” todos os custos incorridos de um período”. 

Na opinião de Leone (2000, p. 242): 

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

todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como custos 

diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. O 

procedimento é fazer com que cada produto absorva a parcela dos custos diretos e 

indiretos relacionados a fabricação.  

O custeio por absorção é o único aceito pela Auditoria Externa e pelo Imposto de 

Renda. Para o CRC-SP (1992, p. 25), “o custeio por absorção é sistema de custeio realizado 

sob a ótica da contabilidade de custos tradicional, respeitando a metodologia dos Princípios 

fundamentais de Contabilidade. Nele todos os custos de produção (fixos e variáveis) são 

incluídos.” 

O custeio por absorção se caracteriza pela apropriação de todos os custos 

operacionais. Portanto na concepção de Pandoveze (2010, p. 342) “o custeio por absorção é o 
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método tradicional de custeamento, onde para obter custo dos produtos, consideram-se todos 

os gastos industriais, diretos ou indiretos fixos ou variáveis”.  

O custeio por absorção resulta todos os custos das funções de fabricação, 

administrativas e vendas dos bens e serviços produzidos seja eles diretos e indiretos. 

 

2.5.2 Custeio Direto ou Variável 

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

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

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

favorável. 

Conforme Bernardi (2004), o custeio variável tem utilidade para a tomada de 

decisões, pois mostra uma visibilidade vital à empresa, analisando as relações entre custo, 

volume e lucro, pode utilizá-lo como parâmetro para a formação de preços de venda no 

mercado. 

O custeio direto ou variável trata-se do custo de fabricação como custos fixo no 

período e não como custo do produto. Para Ribeiro, (2013, p. 57) “esse sistema contempla 

como custo de fabricação somente os custos diretos ou variáveis. Nesse caso, os custos 

indiretos integram o resultado juntamente com as despesa”.  

Na linha de raciocino de   Bruni e Famá (2008) os custos diretos são também 

variáveis em decorrência dos volumes produzidos como exemplo os gastos com embalagem e 

matéria prima. Ao analisar a outra visão muitos dos custos indiretos também são fixos como 

os alugueis, depreciação e seguros fabril.  

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

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

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

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

empregados em forma indistinta. 

No entanto esse método é apropriado aos produtos ou serviços, os custos que são a 

eles associados e facilmente identificáveis como custos diretos e que variam conforme o 

volume de produção os custos e despesas variáveis.  
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2.5.3 Custeio Baseado em Atividade ABC 

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

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

atividades que mais impactam o consumo de recursos de uma empresa.  

O custeio ABC refere-se aos custos indiretos ou fixos, identificando os elementos 

que causaram o consumo, e, em seguida alocando aos produtos (PADOVEZE 2013).  

O sistema ABC é uma poderosa ferramenta gerencial através do qual as companhias 

cortam desperdícios e melhoram os serviços e a qualidade do gerenciamento do negócio.  

Portanto Dubois (2009) comenta que o método ABC controla todas as atividades de produção 

que são consideradas importantes, pois estabelece o custo de cada produto, é um método de 

custeio que exclui quaisquer distorções causadas pelos rateios dos custos indiretos de 

fabricação, como é feito nos demais métodos de custeios. 

O método ABC é a definição de um processo básico que são as atividades. Portanto 

Megliorini (2012, p. 2) salienta que o custeio ABC é o “método de custeio pelo qual se 

apropriam, inicialmente, os custos dos recursos consumidos em determinado período às 

atividades executadas pela empresa. O custo dos produtos resulta na soma dos custos das 

atividades necessárias à sua fabricação”.  

Lourenço, (2014) define que o método ABC é um sistema de custeio que determina 

as atividades que são efetuadas na empresa, pois são as atividades as causadoras dos custos; e 

os produtos e serviços consomem tais atividades. 

O custeio ABC identifica os produtos que consomem atividades e estas por sua vez, é 

que são consumidoras de custos. Assim, são custeadas primeiramente as atividades para 

depois verificar-se qual produto ou linha de produção consumiu mais essas atividades, 

utilizando-se dos direcionadores de custos. (SILVA  LINS 2014). 

Para Padoveze (2003, p. 204) descreve que “o custeio ABC preocupa-se 

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

elementos causadores de seu consumo e posteriormente promover a alocação aos produtos”. 

Na concepção de Barbosa (2004, p. 37) “a ideia básica deste método é tomar os 

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

que representam as relações entre os produtos e essas atividades”. No entanto este método é 

baseado nas atividades e cabe primeiramente identificar os custos e as despesas por atividades 

e, depois, alocar as atividades aos produtos que são seus portadores finais. Com isso se diz 

que os custos dos produtos ficam mais exatos 
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2.6 AGRONEGÓCIO 

O agronegócio é considerado um dos segmentos da cadeia produtiva, vinculada com 

a agropecuária, agricultura, sendo que o mesmo representa aproximadamente 23% do PIB 

Brasileiro. Sendo que também fazem parte dessa atividade os fornecedores de matéria prima, 

como insumos sementes, equipamentos, serviços e o beneficiamento de produtos até chegar 

no produto acabado pronto para ser consumido. 

No Brasil o setor do agronegócio tem uma grande representação e importância na 

atividade econômica do País, por representa uma fatia no PIB Brasileiro. 

No pensamento de Mendes e Padilha Jr. (2007, p.48) “o agronegócio é a 

representação da soma total da distribuição dos suprimentos agrícolas, armazenamento, 

processamento até chegar no produto pronto para ser consumido”.  

Segundo Crepaldi (2011, p. 1) “a agricultura representa toda a atividade de 

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

vistas à obtenção de produtos que venham a satisfazer às necessidades humanas”. 

Na concepção de Santos, Marion e Segatti (2009, p. 13) “a agricultura é definida 

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

produtivo à procura da satisfação de suas necessidades básicas”. 

Portanto, o agronegócio e as propriedades rurais podem ser definidos como atividade 

que envolve desde a exploração, a transformação e o cultivo da terra até a criação de animais, 

para obtenção de produtos que possam satisfazer as necessidades humanas.   

 

2.6.1 Participação do Solo na Produção 

Não basta somente ter terra para plantar, para a produção de qualquer cultura é 

necessário que se tenha um solo fértil e corrigido para que possa semear os grãos e no futuro 

consiga-os colher com a melhor qualidade possível.    

É preciso conhecer o tipo do solo em que vai plantar, para conseguir enquadrar a 

cultivar que melhor se adapte na região. Araújo (2010) O local da produção influi diretamente 

na produção de qualquer cultivar, por influência direta dos recursos ambientais, como tipos de 

solos, pluviosidade, luminosidade, umidade relativa do ar, temperaturas, topografia. 

Obviamente, quanto maior a combinação desses recursos às atividades, mais elevados serão 

os resultados. Esses aspectos têm importância muito grande na seleção dos locais para os 

empreendimentos, na seleção das atividades e na escolha das técnicas a serem empregadas. 

Cada região possui um tipo de clima, onde muitas vezes é mais frio ou mais quente, 

chuvoso ou menos chuvoso, solo mais arenoso ou pedregulhos, portanto é necessário que se 
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faça uma análise do ambiente e verifique qual a melhor variedade ou cultura se adapte na 

região. 

 

2.6.2 Classificação da atividade agrícola 

As culturas são classificadas por culturas temporárias e culturas permanentes. As 

culturas temporárias são aquelas plantadas e logo após a colheita já é feito o replantio de outra 

cultivar. A cultura permanente é cultivada uma vez ao ano, após a colheita não é  mais feito o 

replantio de outra cultivar. 

Para Marion (2012, p. 17) no que se trata da Contabilidade Agrícola, deve-se 

considerar o tipo de cultura existente, sendo elas: cultura temporária e cultura permanente.  

No entendimento de Crepaldi (2011, p. 95) “culturas temporárias são aquelas sujeitas 

ao replantio após cada colheita, como milho, trigo, soja, feijão, arroz, cebola, etc. [...]”.   

Mas para Marion (2012, p. 17) fala que, “culturas temporárias são aquelas sujeitas ao 

replantio após a colheita. Normalmente, o período de vida é curto. Após a colheita, são 

arrancadas do solo para que seja realizado um novo plantio de outra cultura”. 

Na cultura permanente Crepaldi (2011, p. 95) diz que “culturas permanentes são 

aquelas não sujeitas a replantio após cada colheita”. 

O ciclo de produção de uma cultura permanente, é de longo prazo, considerando o 

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

Por Exemplo: café, laranja, pêssego, uva, mação, etc... (SANTOS, MARION E SEGATTI 

2008). 

Com as culturas permanentes temporárias, o produtor conseguira extrair uma maior 

variedade de produtos da sua propriedade em um ano de cultivo. 

 

2.6.3 Cultura da Soja 

A soja é originaria da china sendo hoje uma da principal cultura plantada pelos 

agricultores Brasileiros, o Brasil está apenas atrás dos Estado Unidos em produção de soja. 

No Brasil, o primeiro relato sobre o surgimento da soja através de seu cultivo é de 

1882, no estado da Bahia (BLACK, 2000). Em seguida, foi levada por imigrantes japoneses 

para São Paulo, e somente, em 1914, a soja foi introduzida no estado do Rio Grande do Sul, 

sendo este por fim, o lugar onde as variedades trazidas dos Estados Unidos, melhor se 

adaptaram às condições climáticas (BONETTI 1981). 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das mais importantes culturas na economia 

mundial. Seus grãos são muito usados pela agroindústria (produção de óleo vegetal e rações 
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para alimentação animal), indústria química e de alimentos. Recentemente, vem crescendo 

também o uso como fonte alternativa de biocombustível (COSTA NETO & ROSSI, 2000). 

Dentre os grandes produtores mundiais (Estados Unidos o maior produtor, Brasil na 

segunda posição e em terceiro a Argentina), o Brasil apresenta a maior capacidade de 

multiplicar a atual produção, tanto pelo aumento da produtividade, quanto pelo potencial de 

expansão da área cultivada. Até 2020, a produção brasileira deve ultrapassar a barreira dos 

100 milhões de toneladas, podendo assumir a liderança mundial na produção do grão 

(VENCATO et al., 2010). 

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

esmagadora, que transforma em derivados, como farelo e óleo. O farelo de soja ocupa o 

segundo lugar nos produtos mais utilizados na elaboração de rações.  

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

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

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

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

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

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

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

o e deixando-o cada vez mais otimista. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo quanto a natureza classifica-se como teórico e empírica. A pesquisa 

teórica procura reconstruir teorias, conceitos, ideias a fim de aprimorar fundamentos teóricos. 

Já na pesquisa empírica é possível produzir e analisar os dados de forma prática (DEMO 

2000). Nessa pesquisa tem essa classificação porque a base teórica sobre gestão de custos dará 

sustentação à parte prática junto à propriedade rural investigada, onde será trabalhada a 

análise de custos das safras.  

Quanto aos objetivos a pesquisa classifica-se como exploratória. Gil (2008) afirma 

que este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. No caso desse estudo, 

descobrir, a partir da gestão de custos, qual safra apresentou maior rentabilidade para a 

propriedade, bem como avaliar a oscilação de preços envolvidos em cada safra, além de 

outros dados relevantes para a tomada de decisão do produtor. 

A pesquisa é qualitativa. MINAYO (2008) fala que na pesquisa qualitativa, o 

importante é a objetivação, pois durante a investigação é preciso reconhecer a complexidade 

do objeto de estudo, rever as teorias sobre o tema, estabelecer conceitos e teorias relevantes, 

usar técnicas de coleta de dados adequadas e por fim, analisar todo o material de forma 

específica e contextualizada. Portanto nesse estudo buscou-se coletar os dados e analisar, para 

então serem descrevidos em tabelas para chegar no comparativo de custos e resultados das 

três safras envolvidas.  

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

estudo profundo de amplo conhecimento (GIL, 2008). É estudo de caso porque os dados 

obtidos nessa pesquisa apresentarão a realidade da propriedade rural investigada.  

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada junto à propriedade rural dos senhores Ivaldino Mioto e 

Ronaldo Mioto, onde a mesma está localizada no município de Santa Cecilia do Sul - RS, na 

localidade de Vista Alegre. A propriedade está em atividade há mais de 50 anos no ramo da 

agricultura. Produzido somente a cultura da soja no verão.  

A propriedade conta com a mão-de-obra de três pessoas que são os dois proprietário 

e o filho de um dos proprietários.  A propriedade tem áreas próprias possuindo 230 hectares 

de área produtiva, sendo que a mesma não está totalmente localizada no município de Santa 

Cecilia do Sul-RS, possui uma área no município de Ciríaco-RS. Tem uma infraestrutura com 
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casas, armazém para guardar os equipamentos, insumos, sementes e uma parte do produto 

colhido. Os equipamentos utilizados na propriedade são próprios. 

A tomada de decisão da propriedade é feita pelos dois sócios, onde os mesmos 

mantém um diálogo sobre onde comprar e o que comprar, decidindo qual o melhor produto 

enquadrara na ora do manejo da cultura.  

 

 
Figura 1: Sede da propriedade rural dos senhores Ronaldo Mioto e Ivaldino Mioto 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

No entendimento de Marconi e Lakatos (2008, p. 167) definem que a coleta de dados 

é “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas 

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

O levantamento e coleta de dados se obteve através de fontes primárias por meio de 

entrevistas e observação que foi realizada mediante visitas a propriedade rural, portanto os 

dados foram coletados e registrado pelo próprio pesquisador, foi realizado uma entrevista com 

os dois proprietários rurais, onde os mesmos repassaram os dados do custo de plantio da soja 

das safras de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.   
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Na coleta de dados foi efetuada uma análise documental das notas de compra dos 

insumos para o plantio. O intuito da pesquisa é saber qual a variação do custo da produção de 

soja se dá de uma safra para outra. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

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

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

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

Foi utilizado neste estudo o método de pesquisa qualitativa na mensuração e na 

análise dos dados, que a partir da coleta dos dados, os mesmos foram analisados, comparados 

e então descrevidos em tabelas para se obter a melhor organização, visualização, 

entendimento e interpretação das variações dos custos despesas e resultados de cada safra.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

O presente estudo foi realizado em uma propriedade rural, a qual trabalha somente 

com o cultivo de verão, a soja, que é cultivada uma vez ao ano no período de novembro a 

abril. A análise dos resultados foi feita a partir dos dados fornecidos pelo proprietário rural, 

por meio de notas fiscais da compra dos insumos das safras de 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017, e também controle de custos e despesas.  

Por tanto nesse estudo foi realizado uma análise do custo do plantio da soja em uma 

área de 230 hectares nas safras de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, visando analisar qual 

ano apresentou menor custo de produção e maior lucratividade. 

Os gestores da propriedade investem em tecnologia para produzir quantidade e 

qualidade nos grãos, mas devido a variação do clima nem todas as safras produzem a mesma 

quantidade e qualidade, sendo que na safra de 2014/2015 a soja produziu uma média de 70 

sacas por hectare, atingindo uma quantia de 16.100 sacas devido ao clima ter ocorrido de 

forma favorável e com chuvas que ocorriam de 8 em 8 dias no período de desenvolvimento da 

planta. Na safra da soja de 2015/2016 produziu-se uma média de 64 sacas por hectare 

chegando em 14.720 sacas, houve uma redução na produção devido ao período de estiagem 

de 25 dias na fase de florescimento da soja. Na safra de 2016/2017 a média chegou a 67 sacas 

por hectare, totalizando 15.410 sacas, sendo que aumentou em relação à safra anterior, pois o 

período de estiagem foi de 15 dias na fase de desenvolvimento da planta. 

Para o melhor entendimento os resultados foram colocados em tabelas, onde os 

mesmos apresentarão a variação do preço dos insumos das três safras, bem como os seus 

custos e despesas. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADO DA SAFRA DE 2014/2015 

Na safra 2014/2015, o cultivo da soja apresentou um rendimento de 70 sacas por 

hectare, sendo que a produção foi comercializada a R$56,00 cada, apresentando um 

faturamento bruto de R$3.920,00 por hectare. Essa produção gerou custos como: insumos, 

sementes, combustível, mão-de-obra, equipamentos e impostos, conforme está apresentando a 

Tabela 1. 

A propriedade conta com mão-de-obra de três pessoas que trabalham 680 horas em 

uma safra, sendo que o valor da hora das três pessoas custa R$47,73. Na depreciação de 

equipamentos, foi descoberto quanto cada máquina gera de depreciação por hora trabalhada 

do equipamento em uma safra de soja.  

 

Tabela 1: Resultado da Safra 2014/2015 

  SAFRA 2014/2015  POR HECTARE POR SACA % 

FATURAMENTO  R$            901.600,00   R$                 3.920,00  70,0 100% 

(-) CUSTOS DIRETOS  R$            285.759,00   R$                 1.242,43  22,1 31,6% 

Fertilizante  R$                 84.460,00   R$                       367,22  6,5 9,3% 

Sementes  R$                 78.798,00   R$                       342,60  6,1 8,7% 

Gramoxone   R$                 12.180,00   R$                         52,96  0,9 1,3% 

Randap  R$                 17.000,00   R$                         73,91  1,3 1,8% 

Fungicida Elatus  R$                 33.396,00   R$                       145,20  2,5 3,7% 

Fungicida Priori Extra  R$                   7.245,00   R$                         31,50  0,5 0,8% 

Fungicida Cypress  R$                   4.830,00   R$                         21,00  0,3 0,5% 

Óleo Nimbus  R$                   3.150,00   R$                         13,70  0,2 0,3% 

Inseticida  R$                 25.080,00   R$                       109,04  1,9 2,7% 

Combustível  R$                 19.620,00   R$                         85,30  1,5 2,1% 

(-) DESPESAS DIRETAS  R$              20.736,80   R$                       90,16  1,6 2,3% 

Fundo Rural  R$                 20.736,80   R$                         90,16  1,6 2,3% 

(-) CUSTOS FIXOS  R$              36.374,88   R$                     158,15  2,8 4,0% 

Depreciação de Equipamentos  R$                   3.920,45   R$                         17,05  0,3 0,4% 

Mão-de-Obra  R$                 32.454,43   R$                       141,11  2,5 3,6% 

RESULTADO  R$            558.729,32   R$                 2.429,26  43,3 61,9% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014/2015) 

 

Como visto na Tabela 1, foram calculados os custos diretos (insumos, sementes e 

combustível), juntamente com a despesa direta (imposto fundo rural), mais os custos fixos 

(depreciação de equipamentos e mão-de-obra). A safra de 2014/2015 apresentou um resultado 

final de R$ 2.429,26 por hectare, representando um lucro de 43,3 sacas por hectares, isso 

significa que de 70 sacas colhidos em um hectare, a propriedade obteve um lucro de 61,9% da 

sua produção. 
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Figura 2: Gráfico do resultado da safra (2014/2015) 

Fonte: Dados da pesquisa (2014/2015) 

 

A Figura 2 destaca em porcentagem a quantidade dos custo direto, custos fixos e 

despesas diretas da safra 2014/2015, também mostra o resultado líquido que foi bem maior 

em relação aos custos de produção, devido ter sido um ano bom para a agricultura. 

 

5.2 RESULTADO DA SAFRA DE 2015/2016 

Na safra 2015/2016, o cultivo da soja apresentou um rendimento de 64 sacas por 

hectare, sendo que a produção foi comercializada a R$67,00 cada, apresentando um 

faturamento bruto de R$4.288,00 por hectare. Essa produção gerou custos como: insumos, 

sementes, combustível, mão-de-obra, equipamentos e impostos, demonstrados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Resultado da Safra 2015/2016 

  SAFRA 2015/2016  POR HECTARE POR SACA % 

FATURAMENTO  R$             986.240,00   R$                 4.288,00  64,0 100% 

(-) CUSTOS DIRETOS  R$             314.365,00   R$                 1.366,80  20,4 31,8% 

Fertilizante  R$                101.680,00   R$                       442,09  6,6 10,3% 

Sementes  R$                  80.730,00   R$                       351,00  5,2 8,1% 

Gramoxone   R$                  11.375,00   R$                         49,46  0,7 1,1% 

Randap  R$                  18.500,00   R$                         80,43  1,2 1,8% 

Fungicida Elatus  R$                  35.880,00   R$                       156,00  2,3 3,6% 

Fungicida Priori Extra  R$                    8.280,00   R$                         36,00  0,5 0,8% 

Fungicida Cypress  R$                    5.060,00   R$                         22,00  0,3 0,5% 

Óleo Nimbus  R$                    3.150,00   R$                         13,70  0,2 0,3% 

Inseticida  R$                  26.400,00   R$                       114,78  1,7 2,6% 

Combustível  R$                  23.310,00   R$                       101,35  1,5 2,3% 

(-) DESPESAS DIRETAS  R$               22.683,52   R$                       98,62  1,4 2,3% 

Fundo Rural  R$                  22.683,52   R$                         98,62  1,4 2,3% 

(-) CUSTOS FIXOS  R$               36.374,88   R$                     158,15  2,3 3,6% 

Depreciação de Equipamentos  R$                    3.920,45   R$                         17,05  0,2 0,4% 

Mão-de-Obra  R$                  32.454,43   R$                       141,11  2,1 3,2% 

RESULTADO  R$             612.816,60   R$                 2.664,42  39,7 62,1% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015/2016) 

 

Como visto na Tabela 2, foram calculados os custos diretos (insumos, sementes e 

combustível), juntamente com a despesa direta (imposto fundo rural), mais os custos fixos 

(depreciação de equipamentos e mão-de-obra). A safra de 2015/2016 apresentou um resultado 

final de R$ 2.664,42 por hectare, representando um lucro de 39,7 sacas por hectare, isso 

significa que de 64 sacas colhidos em um hectare, a propriedade obteve um lucro de 62,1% da 

sua produção. 

 



36 

 

 

Figura 3: Resultado da safra (2015/2016) 

Fonte: Dados da pesquisa (2016/2017) 

 

A Figura 3 apresenta em porcentagem a quantidade dos custo direto, custos fixos e 

despesas diretas da safra 2015/2016, também mostrando o resultado líquido que foi bem 

maior em relação aos custos de produção. Das três safras foi a que menos produziu, porém o 

resultado líquido foi semelhante a de 2014/2015, pois o preço de venda comercializada foi o 

maior que teve durante as três safras. 

 

5.3 RESULTADO DA SAFRA DE 2016/2017 

Na safra 2016/2017, o cultivo da soja apresentou um rendimento de 67 sacas por 

hectare, sendo que a produção foi comercializada a R$64,50 cada, apresentando um 

faturamento bruto de R$4.321,50 por hectare. Essa produção gerou custos como: insumos, 

sementes, combustível, mão-de-obra, equipamentos e impostos, conforme apresenta a Tabela 

3. 
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Tabela 3: Resultado da safra 2016/2017 

  SAFRA 2016/2017  POR HECTARE POR SACA % 

FATURAMENTO  R$             993.945,00   R$                 4.321,50  67,0 100% 

(-) CUSTOS DIRETOS  R$             312.770,00   R$                 1.359,87  21,0 31,4% 

Fertilizante  R$                  92.660,00   R$                       402,87  6,2 9,3% 

Sementes  R$                  79.350,00   R$                       345,00  5,3 7,9% 

Gramoxone   R$                  11.900,00   R$                         51,74  0,8 1,2% 

Randap  R$                  16.500,00   R$                         71,74  1,1 1,6% 

Fungicida Elatus  R$                  43.240,00   R$                       188,00  2,9 4,3% 

Fungicida Priori Extra  R$                    9.522,00   R$                         41,40  0,6 0,9% 

Fungicida Cypress  R$                    5.888,00   R$                         25,60  0,4 0,5% 

Óleo Nimbus  R$                    4.200,00   R$                         18,26  0,2 0,4% 

Inseticida  R$                  26.290,00   R$                       114,30  1,7 2,6% 

Combustível  R$                  23.220,00   R$                       100,96  1,5 2,3% 

(-) DESPESAS DIRETAS  R$               22.860,74   R$                       99,39  1,5 2,3% 

Fundo Rural  R$                  22.860,74   R$                         99,39  1,5 2,3% 

(-) CUSTOS FIXOS  R$               36.374,88   R$                     158,15  2,4 3,6% 

Depreciação de Equipamentos  R$                    3.920,45   R$                         17,05  0,2 0,3% 

Mão-de-Obra  R$                  32.454,43   R$                       141,11  2,1 3,2% 

RESULTADO  R$             621.939,39   R$                 2.704,08  41,9 62,5% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016/2017) 

 

Como visto na Tabela 3, foram calculados os custos diretos (insumos, sementes e 

combustível), juntamente com a despesa direta (imposto fundo rural), mais os custos fixos 

(depreciação de equipamentos e mão-de-obra). A safra de 2016/2017 apresentou um resultado 

final de R$ 2.704,08 por hectare, representando um lucro de 41,9 sacas por hectares, isso 

significa que de 67 sacas colhidas em um hectare, a propriedade obteve um lucro de 62,5% da 

sua produção. 
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Figura 4: Resultado da Safra (2016/2017) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2016/2017) 

 

A Figura 4 destaca em porcentagem a quantidade dos custos diretos, custos fixos e 

despesas diretas da safra 2016/2017, também mostra o resultado líquido que foi bem maior 

em relação aos custos de produção. Essa safra foi a que apresentou menor custo direto com 

insumos e maior lucratividade.  

 

5.1.1 Comparativo das Safras de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

Através do comparativo das três safras de soja, é possível identificar qual delas 

apresentou maior rentabilidade, menor custo e despesa, como mostra a Tabela 4. 

 

Tabela 4: Comparativo das safras de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

DRE 
SAFRA 

2014/2015 
% 

SAFRA 

2015/2016 
% 

SAFRA 

2016/2017 
% 

FATURAMNETO R$ 901.600,00 100% R$ 986.240,00 100% R$ 993.945,00 100% 

(-) CUSTOS DIRETOS R$ 285.759,00 31,6% R$ 314.365,00 31,8% R$ 312.770,00 31,4% 

(-) DESPESAS DIRETAS R$ 20.736,80 2,3%  R$ 22.683,52 2,3%  R$    22.860,74 2,3% 

(-) CUSTOS FIXOS R$ 36.374,88 4,0%  R$ 36.374,88 3,6%  R$ 36.374,88 3,6% 

RESULTADO R$ 558.729,32 61,9%  R$ 612.816,60 62,1%  R$ 621.939,39 62,5% 

Fonte: elaborado pelo autor (2017) 

 

A safra de 2014/2015 foi a que apresentou o resultado líquido de 61,9% de lucro, 

sendo a que gerou menor rentabilidade e custo de produção que comparando-se com as 
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demais, não foi o menor, os insumos estavam mais baratos em relação as três safras, porém 

devido o preço da soja ser de R$ 56,00 a saca, naquela época acabou tornado um custo de 

31,6%, então foi necessário vender maior quantidade de sacas para chegar ao valor do custo 

de produção. Os custos fixos também foram os mais elevados ficando com 4% de 

representação, devido o preço da soja estar a 56,00. As despesas diretas não tiveram variações 

durante as três safras, pois o método que é cobrado é sempre igual, é descontado 2,3% do 

faturamento bruto na hora da venda do produto.  

A safra 2015/2016 representou resultados superior a 2014/2015 e inferior a 

2016/2017, trazendo 62,4% de lucro. No custo de produção com insumos, sementes e 

combustível foi a que apresentou o maior percentual ficando com 31,8%, isso ocorreu devido 

ter sido um ano em que os insumos estavam com o valor mais elevado em relação as outras 

duas safras. Quanto aos custos fixos com depreciação e mão-de-obra, apresentou-se em 3,6%, 

devido ao preço da soja ter sido o mais alto durante as três safras sendo de R$ 67,00 a saca. 

As despesas diretas não mudaram ficando em 2,3%. 

Portanto a safra 2016/2017 apresentou a maior rentabilidade que foi de 62,5% sendo 

que os custos diretos com insumos, sementes e combustível foi o menor das três devido os 

insumos trem baixados seus preços em relação a 2015/2016, ficando com 31,4%. Os custos 

fixos manterão os mesmos da safra anterior e as despesas diretas também mantiveram-se. 

Quanto ao preço de venda da soja foi de R$ 64,50.  

No comparativo das três safras, pode-se perceber que todas apresentaram bons 

resultados, devido ao clima ter ocorrido de forma favorável para a produção, e o preço na hora 

da comercialização ter sido bom.  
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6 CONCLUSÃO  

Com a gestão de custos é possível administrar a propriedade rural de forma mais 

eficiente, tendo um controle dos gastos que a propriedade possui para efetuar o plantio da 

soja. Através desse método de controlar os custos do plantio, o gestor rural terá também 

auxílio na tomada de decisão. 

Por meio desta análise de custos, o estudo busca trazer a realidade dos resultados 

econômicos do cultivo da soja nas safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 de uma 

propriedade rural, buscando fazer comparativos dos custos e resultados das três safra.  

Para se chegar aos resultados utilizou-se de método de pesquisa, estudos teóricos e 

práticos que foram realizados na propriedade rural, buscando coletar os dados em notas de 

compras, vendas e também através de conversas com os proprietários. 

Coletado os dados das três safras, calculados e colocados em tabelas, notou-se que 

ocorreram três anos de forma positiva para o cultivo da soja, gerando um bom retorno 

financeiro para a propriedade rural.  Portanto, a safra de menor resultado foi 2014/2015 por 

motivos do preço da soja ser o mais baixo durante os três anos. Já 2015/2016 apresentou 

maior custo de produção devido os insumos estarem muito caros. A safra de 2016/2017 foi a 

qual apresentou maior rentabilidade e menor custo de produção para a propriedade rural por 

motivos de ter ocorrido boa produção e preço bom quando foi comercializado os grãos. 

Este estudo sobre analise de custos do plantio da soja, teve como objetivo mostrar os 

custos que estão envolvidos para a produção de soja, mostrando que há variação no preço de 

insumos de um ano para outro, também mostrando que o preço de venda da soja sofre 

oscilações periódicas.  

Portanto este trabalho serve para futuros estudo acadêmicos relacionados em custos 

de produção, tanto para propriedades rurais quanto para empresa, mostrando de forma prática 

o quão é importante saber qual é o real custo para produzir um produto.
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMNETOS 

BEM Valor 

Vida útil 

meses Residual Base Depreciação 

Colheitadera 

R$             

350.000,00 120 

R$            

140.000,00 

R$             

210.000,00 

R$                 

1.750,00 

Caminhao 

R$             

180.000,00 120 

R$               

72.000,00 

R$             

108.000,00 

R$                     

900,00 

Trator Plantio 

R$             

130.000,00 120 

R$               

52.000,00 

R$               

78.000,00 

R$                     

650,00 

Plantadeira 

R$               

80.000,00 120 

R$               

32.000,00 

R$               

48.000,00 

R$                     

400,00 

Trator 

Pulverização 

R$             

106.000,00 120 

R$               

42.400,00 

R$               

63.600,00 

R$                     

530,00 

Pulverizador 

R$               

40.000,00 120 

R$               

16.000,00 

R$               

24.000,00 

R$                     

200,00 

Distribuidor de 

Fertilizantes 

R$               

10.000,00 120 

R$                 

4.000,00 

R$                  

6.000,00 

R$                       

50,00 

TOTAL 

R$         

896.000,00 

 

R$ 

 358.400,00        

R$ 

537.600,00 

R$            

4.480,00 

 

Na depreciação de equipamentos, foi calculado o valor de aquisição do bem menos o 

valor residual que é de 40% do valor total, chegando ao valor base que é o quanto vai 

depreciar, dividindo por 120 meses a duração do equipamento, teremos o valor da depreciação 

por mês. 

APÊNDICE B – DEPRECIAÇÃO POR HORA TRABALHADA 

EQUIPAMENTOS 
DEPRECIAÇÃO 

MENSAL 

HORAS 

TRABALHADAS  

DEPRECIAÇÃO 

POR HORA 

CUSTO COM A 

DEPRECIAÇÃO  

Colheitadeira 
 R$                    

1.750,00  
150 9,94 

 R$                    

1.491,48  

Caminhão 
 R$                       

900,00  
100 5,11 

 R$                       

511,36  

Trator Plantio 
 R$                       

650,00  
180 3,69 

 R$                       

664,77  

Plantadeira 
 R$                       

400,00  
180 2,27 

 R$                       

409,09  

Trator Pulverização 
 R$                       

530,00  
200 3,01 

 R$                       

602,27  

Pulverizador 
 R$                       

200,00  
200 1,14 

 R$                       

227,27  

Distribuidor de 

Fertilizates 

 R$                         

50,00  
50 0,28 

 R$                         

14,20  

TOTAL 
 R$                 

4.480,00  
    

 R$                 

3.920,45  

 

A depreciação por hora representara o quanto cada equipamento deprecia por safra 

de soja. Então a depreciação por mês de cada equipamento foi dividido por 176 horas 

trabalhadas em um mês (jornadas de 8 horas diárias), que dará o valor da depreciação por hora 

de cada máquina. Com o valor de depreciação de cada máquina multiplica-se pela quantidade 
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de horas que cada equipamento trabalhou durante a safra, tendo então o valor da depreciação 

por safra de cada máquina. 

 

APENDICE C – DESPESA COM MÃO-DE-OBRA 

FUNCIONARIOS 
SALARIO 

MENSAL 

VALOR DA 

HORA 

HORAS 

TRABALHADAS 

VALOR SAFRA 

2016 

1 
R$                                  

2.999,99 

R$                         

17,05   

2 
R$                                  

2.999,99 

R$                         

17,05   

3 
R$                                  

2.399,99 

R$                         

13,64   

TOTAL 
R$                               

8.399,97 

R$                       

47,73 
680 

R$               

32.454,43 

 

A despesa é de três funcionários, portanto a mão-de-obra é calculada da seguinte 

maneira: o salário mensal dividindo por 176 horas trabalhadas em um mês, (representa carga 

horaria de 8 horas por dia trabalhando 5 dias por semana), que dará um valor R$ 47,73 a hora 

dos três funcionários. Na safra de soja os três funcionários trabalham 680 horas que 

multiplicando pelo  valor da hora dos três, tem-se o custo com mão-de-obra por safra de soja. 
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