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RESUMO 

 

A agricultura é de suma importância para o desenvolvimento do País. O Brasil que é 

o segundo maior produtor de soja do mundo, necessita de mais atenção no que diz 

respeito ao controle, a gestão e a contabilidade na propriedade rural. Seja a 

propriedade de pequeno, médio ou de grande porte é imprescindível para a tomada 

de decisão a boa gestão da propriedade. Nesse sentido, é importante que o gestor 

possua a sua disposição ferramentas que sejam adequadas para lhe dar suporte 

técnico e uma melhor viabilidade dentro da sua organização. A contabilidade de 

custos é relevante para a agricultura, assim como para o gestor da organização rural 

no conhecimento da propriedade e na utilização dos seus recursos. Pode auxiliar na 

gestão do negócio e no posicionamento de mercado.  Este trabalho teve o objetivo: 

Identificar a lucratividade de uma lavoura de soja na safra 2017/2018 em uma 

propriedade de 300 hectares de área plantada no município de Vila Lângaro RS, 

levando em consideração todos os custos possíveis, previstos e também as 

despesas futuras.  Posteriormente, foram analisadas as margens de contribuição 

unitária e total dos mesmos, o ponto de equilíbrio e, a margem de segurança 

operacional deixadas pelas culturas estudadas.  
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1 INTRODUÇÃO 

A agricultura é de suma importância para o desenvolvimento do País. O 

Brasil que é o segundo maior produtor de soja do mundo, necessita de mais atenção 

no que diz respeito ao controle, a gestão e a contabilidade na propriedade rural.  O 

Brasil apresenta-se como um dos países de maior extensão territorial destinada a 

atividade rural. O setor passa por grandes mudanças tecnológicas que envolvem 

maquinário agrícola, genética, insumos e defensivos, recursos que dão suporte às 

atividades. 

Seja a propriedade de pequeno, médio ou de grande porte é imprescindível 

para a tomada de decisão a boa gestão da propriedade. Nesse sentido, é importante 

que o gestor possua a sua disposição ferramentas que sejam adequadas para lhe 

dar suporte técnico e uma melhor viabilidade dentro da sua organização, pois o 

proprietário tem possibilidades de influenciar nos resultados reduzindo os custos e 

maximizando os lucros. 

A contabilidade auxilia no controle do patrimônio, através de suas 

ferramentas, e dar mais possibilidade para o produtor rural, tomar decisões no 

momento de vender a produção. Crepaldi (2009, p. 77): “A contabilidade é um 

método universal utilizado para registrar todas as transações de uma empresa rural, 

que possam ser expressas em termos monetários”. O que reforça que a 

contabilidade como uma ciência da gestão e controle do patrimônio, tem a finalidade 

de auxiliar no controle de despesas e gastos, mensura os fatores de produção, 

controles internos, externos, apurando os resultados dos mesmos favorecendo 

assim a tomada de decisões por parte do gestor. 

A partir do exposto, este estudo se propõe a identificar e decidir pela melhor 

forma de gerenciar a atividade para que se torne mais lucrativa. Sabe-se, da 

importância de analisar todas as possibilidades existentes em relação ao comércio 

da soja, e decidir qual é o melhor caminho a ser seguido em ralação a venda da 

produção, para que se tenha a maior receita possível.  

Apresenta-se o estudo, aplicado em uma lavoura de soja no município de 

Vila Lângaro, com dados coletados da safra 2017/2018, com levantamento dos 

custos de insumos, pessoal, patrimonial e os custos indiretos. Tem-se como objetivo, 

identificar a lucratividade de uma lavoura de soja na safra 2017/2018 em uma 

propriedade rural. Para tanto, fez-se um estudo de caso, coletando-se os dados da 
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cultura da soja. Posteriormente realizou-se análise do custo, dos preços pagos pelo 

mercado. 

Além desta introdução o estudo apresenta a revisão bibliográfica referente 

aos principais temas que foram abordados no decorrer da pesquisa, tais como 

contabilidade custo, em especial a contabilidade rural, gestão de custos, sistemas e 

métodos de custeio e a análise do custo, volume e lucro.  

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A produção de soja, no Brasil, ganhou nos últimos 20 anos, espaço no 

centro das decisões econômicas, não só pela excepcional opção de cultivo, como 

também pela importância atribuída a esta mercadoria na pauta de exportações. 

Nesse contexto, as propriedades rurais são, cada vez mais, vistas como empresas. 

Como em qualquer negócio, a gestão dos recursos é determinante para o 

resultado. No agronegócio, cabe ao produtor rural, calcular custos e a rentabilidade 

na sua propriedade, buscando ter acesso a informações gerenciais que auxiliam na 

tomada de decisão (KAY: EDWARDS: DUFFI, 2014). 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Embora se ressalte a importância do gerenciamento das propriedades rurais, 

nem sempre isso acontece na prática, os produtores envolvem-se e preocupam-se 

com a produtividade, sem lançar um olhar mais apurado para os valores envolvidos 

na produção.  

Quando se trata do agronegócio, a produção da soja ganha destaque. A soja 

é uma atividade de grande expressão no conjunto do agronegócio brasileiro, 

proporcionando ao Brasil ocupar o segundo lugar em produção no contexto mundial 

(EMBRAPA. 2016). A partir do exposto, esse estudo quer saber: Qual a lucratividade 

da lavoura de soja nas safras 2017/2018 em uma propriedade de 300 hectares de 

área plantada no município de Vila Lângaro, do interior do RS? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar a lucratividade de uma lavoura de soja na safra 2017/2018 em 

uma propriedade de 300 hectares de área plantada no município de Vila Lângaro. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Revisão bibliográfica referente à contabilidade de custos, contabilidade rural 

e contabilidade de custos aplicada a atividade rural; 

- Apurar os custos da produção de soja; 

- Analisar a relação custo, volume e resultado; 

- Identificar as informações necessárias para a gestão. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Este estudo se justifica por envolver os aspectos da produção da soja no 

Brasil, já que o País é segundo maior produtor do mundo ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos (EMBRAPA, 2016). A área do agronegócio está carente em 

informações, com relação à lucratividade das lavouras, principalmente na área da 

soja que é mais cultivada na nossa região (KAY: EDWARDS: DUFFI, 2014). Por isso 

desperta o interesse em buscar informações, e aprofundar os conhecimentos, 

quanto aos custos na área rural e repassa-las para que o produtor consiga uma 

melhor gestão de negócio na sua propriedade, principalmente na região Norte do 

Rio Grande do Sul onde a produção de grãos é elevada. 

Percebe-se que a grande maioria das propriedades rurais não possui um 

sistema de controle de custos, e isso pode refletir nos negócios. E como a maioria 

propriedade não utiliza sistemas para o seu gerenciamento, esse trabalho tem muito 

interesse ao produtor, sabendo os custos e resultados do seu negócio, 

consequentemente, melhorando o gerenciamento. 

Para as propriedade rurais , objetos deste estudo, o mesmo permite maiores 

informações a respeito dos resultados gerados nas atividades estudadas, 

possibilitando maior segurança nas tomadas de decisões com relação à atividade 

produtiva que se quer manter ou implementar em uma propriedade rural. 
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Tão relevante em fazer o controle de custos de uma propriedade e ter os 

dados dos custos levantados com regularidade podendo analisar relativamente os 

custos de produção ano após ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

2.REFERENCIAL TEÓRICO  

Para a realização deste estudo, foi necessário consultar obras de diversos 

autores para fixar a teoria sobre a lucratividade da soja. O referencial teórico é o que 

busca dar sustentação ao estudo. Foram levantadas as seguintes variáveis de 

custos: terminologia de custos, classificação dos custos, método de custeio, gestão 

de custos no agronegócio com essas variáveis será feito um estudo de cada uma 

delas. 

 
2.1 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

A contabilidade sempre evoluiu diante das necessidades da sociedade, 

tornando se a principal ligação de informações das empresas com o mundo externo. 

Seu principal objetivo é informar os usuários todas as modificações no patrimônio 

das entidades. Dentre outras finalidades da contabilidade, é fornecer informações de 

ordem econômica e financeira sobre o patrimônio, facilitando a tomada de decisões 

dos empresários. Também pode ser vista como uma ciência que visa fornecer 

informações verdadeiras de utilidade para tomada de decisões administrativas e 

financeiras. 

A contabilidade de custos trata de gastos com a produção de bens ou 

serviços. Desta forma, ela tem a finalidade de inserir parâmetros no agronegócio, 

para que o gestor tenha condições de estabelecer o custo de produção, unitários e 

totais. (HORNGREN T. DATAR, FOSTER, 2004) 

 “A contabilidade de custos pode ser definida como um processo ordenado 

de usar os princípios da contabilidade geral para registrar os custos de operação de 

um negócio”. (BRUNI-FAMÁ, 2010, p.22). 

De acordo com Bruni-Famá (2010), os gestores têm dificuldade, na área 

financeira, para conciliar, ao mesmo tempo, o custo de produção e o momento exato 

da venda do produto. Nesta situação é importante da gerência, ato de gerar 

informações que servirão no auxiliar das tomadas de decisões, planejamentos, 

determinando custos de produção, entre outros.  

De acordo com Derbeck e Nagy (2001, p.13), “ela fornece os dados 

detalhados sobre custos que a gestão precisa para controlar as operações atuais e 

planejar para o futuro”. 
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Martins (2003) destaca um conceito simples e objetivo ao considerar a 

Contabilidade de Custo como qualquer sistema de contas que mostra os elementos 

de custo que incidem na produção. 

2.1.1 Breve Histórico da Contabilidade de Custos 

A contabilidade teve suas origens da contabilidade financeira, mas com o 

passar do tempo e com a evolução tudo foi se modificando até chegarmos nos dias 

de hoje. Porém, com a necessidade evidente após a fixação das indústrias, 

principalmente por causa da formação de estoques e apuração do resultado do 

exercício (IUDÍCIBUS, 2010) 

O comércio utiliza um sistema que  subtrai da soma total da Receita os 

Custos da mercadoria vendida resultando no Lucro Bruto para daí deduzir as outras 

despesas encontrando o Lucro ou Prejuízo; e já está pronto para a DRE 

Demonstração do Resultado do Exercício. Segue esquema simplificado, BRUNI-

FAMÁ, 2010) 

( + ) Vendas 

( – ) Custo das Mercadorias Vendidas 

( = ) Lucro Bruto 

( – ) Despesas administrativas 

( – ) Despesas Comerciais 

( – ) Despesas Financeiras 

( = ) Lucro / Prejuízo 

Para calcular o custo da mercadoria somava-se o preço pago com tributos, 

fretes e seguros. Para os produtos industrializados exigia-se uma forma diferente 

para calcular o custo, por se tratar de transformação de um material em outro para 

depois se chegar ao caso do comércio. De acordo com Bruni-Famá (2010), com 

técnicas próprias e ferramentas do tema deste estudo surgiu a Contabilidade de 

Custo, passando a partir de então, a auxiliar a administração dando informações 

essenciais para controle, planejamento e tomada de decisões. 

A contabilidade financeira preocupa-se com as leis e as normas e 
é obrigatória para as entidades legalmente estabelecidas. Entre os 
princípios fundamentais da contabilidade aplicada em custos, podem ser 
mencionados: competência, uniformidade e prudência”. (BRUNI-FAMÁ, 
2010, p.21),   
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Na visão de Crepaldi (2012), a Contabilidade de Custos tem a finalidade de 

buscar os gastos totais com a produção, os custos diretos e também os indiretos 

que, de certa forma, estão envolvidos na produção, para identificar, analisar, avaliar. 

Estes parâmetros servem de informações na gestão, planejamento e tomada de 

decisão. 

O controle efetivo das atividades produtivas é condição  
indispensável para que qualquer empresa possa competir em igualdade de 
condições com seus concorrentes. Sem esse controle, ou seja, sem a 
capacidade de avaliar o desempenho de suas atividades e de intervir 
rapidamente para a correção e melhoria dos processos, a empresa estará 
em desvantagem frente à competição mais eficiente. ( BORNIA, 2002 p.26). 

Este ramo da contabilidade, em termos de Lei, só passa a ser essencial 

quando por dois anos consecutivos ultrapasse os limites definidos no nº 2 do art.º 

262º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

2.1.2 TERMINOLOGIA DE CUSTOS 

Der acordo com informações do Conab (2012), a alta exportação de grãos 

faz com que a agricultura desempenhe um importante papel na economia do Brasil. 

As novas tecnologias e os avanços genéticos contribuem com a rentabilidade, o 

menor custo de produção, fazendo assim com que se tenham mais lucros. A 

carência na infraestrutura de transporte entre as zonas de produção e os portos que 

não se situam no Centro-Sul do país dificultam o escoamento pela região ao 

encarecer os custos para o produtor.  

“O agronegócio representa toda a atividade de exploração da terra, seja por 

meio do cultivo de lavouras, florestas ou a criação de animais, cujo objetivo seja a 

obtenção de produtos que venham satisfazer às necessidades humanas”. 

(CREPALDI, 2012, p.2).  

Na visão de Crepaldi (2012), com o desenvolvimento tecnológico, a 

agricultura vem se desenvolvendo e produzindo cada vez mais, reduzindo os custos, 

gerando renda e criando empregos, fornecendo, dessa forma, as bases para a 

implantação da indústria.  

Brasil é segundo maior produtor mundial de soja onde temos uma produção 

com dados atualizados em maio de 2018 chega 116,996 milhões de toneladas 

sendo que temos uma área plantada de 35,100 milhões de hectares e conseguinte 

obter a produção de 3.333 kg/há (CONAB, 2018) 
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Ainda, de acordo com o Portal do Agronegócio (2013), o Brasil é um dos 

líderes mundiais na produção e exportação de vários produtos agropecuários. O 

País lidera o ranking das vendas externas de soja, carne bovina, carne de frango, 

tabaco, couro e calçados de couro.  

De acordo com Crepaldi (2012), a modernização da atividade rural e o 

desenvolvimento científico-tecnológico, obtidos por meio da expansão da indústria 

de máquinas e implementos, transformaram o país numa das mais respeitáveis 

plataformas mundiais do agronegócio. O clima privilegiado, o solo fértil, a água em 

abundância e a biodiversidade, garantem ao Brasil boas condições para o 

desenvolvimento do agronegócio. De acordo com o Portal do Agronegócio (2004), a 

agricultura brasileira tem até duas safras anuais de grãos, enquanto a pecuária se 

estende dos campos do Sul ao Pantanal de Mato Grosso. 

As vantagens competitivas devem ser fortalecidas, o que torna o 

agronegócio mais atrativo, para isso o Governo moderniza a Política Agrícola. Um 

exemplo disso é o Seguro Rural, que dá garantia de renda ao produtor, sendo 

essencial à geração de empregos no campo, ao avanço tecnológico e à efetiva 

incorporação do setor ao mercado de capitais. 

Com os instrumentos de Política Agrícola, o governo busca atrair parte do 

patrimônio de mais de US$ 165 bilhões dos fundos de investimentos ao 

financiamento das atividades agropecuárias para impulsionar ainda mais o setor por 

meio do crédito rural. Com uma população superior a 170 milhões, o Brasil tem um 

dos maiores mercados consumidores do mundo. Conforme dados do Portal do 

Agronegócio (2004), cerca de 80% da produção brasileira de alimentos é consumida 

internamente e apenas 20% são embarcados para outros países. Além dos 

importadores tradicionais, como Europa, Estados Unidos e os países do Mercosul 

(Argentina, Uruguai e Paraguai), o Brasil tem ampliado as vendas dos produtos do 

seu agronegócio aos mercados da Ásia, Oriente Médio e África. 

 

2.1.3 GASTOS 

Gastos pode ser definido como tudo o que sai de uma empresa como 

despesa financeira. Os gastos são todos os dispêndios ou saídas de dinheiro da 

empresa.  
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Os gastos efetuados com o preparo do solo no início de uma 
atividade rural, como desmatamento, destocamento, terraplanagem e 
nivelamento, não devem ser incorporados ao valor da Cultura Permanente 
em Formação, pois sobrecarrega a primeira safra ( CREPALDI, 2012, 
p.118).  

Pode-se dividir os gastos em custos, despesas, investimentos e movimentos 

não operacionais. “O termo gastos é utilizados para descrever as ocorrências nas 

quais a empresa despende de recursos ou contrai uma obrigação perante terceiros p 

ara obter algum bem ou serviço que necessita para suas operações cotidianas”. 

(WERNKKE, 2005, p. 4). 

 Consiste no sacrifício financeiro que o agronegócio arca para a 
obtenção de um produto ou serviço qualquer. Segundo a contabilidade, 
serão em última instância classificado como custos ou despesas, a 
depender de sua importância na elaboração do produto ou serviço (BRUNI-
FAMÁ, 2010, p.23).  

O custo também é considerado como um gasto, só que reconhecido como 

como custo, no momento da utilização dos fatores de produção, para a fabricação 

de um produto ou execução de um serviço. No momento de sua utilização na 

fabricação de um bem, temos o Custo da matéria-prima que faz parte do bem 

elaborado. Este, por sua vez, é de novo um investimento, já que fica ativado até sua 

venda. 

2.1.4 INVESTIMENTOS 

Investimentos são os bens de liquidez imediata, constituindo o disponível da 

empresa: dinheiro em espécie, depósitos bancários e aplicação financeira de 

liquidez imediata ( VICECONTI, NEVES, 2000. p. 1). 

Para Bruni e Famá (2010), correspondem aos valores que o produtor rural 

investe para o plantio da safra, sem uma certeza de retorno, pois isso depende 

muito do clima durante o período em que a soja foi plantada até a colheita da 

mesma. De acordo com levantamento do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (Cepea/Esalq/USP), em parceria com a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), no Boletim Ativos de Grãos, os gastos do 

produtor de soja com defensivos agrícolas, na safra 2014/2015, serão maiores em 

comparação com o período anterior, 2013/2014. O estudo destaca que as despesas 

com fertilizantes apresentaram queda nas principais regiões produtoras, mas os 
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dispêndios do agricultor com defensivos e sementes foram muito maiores, onerando 

fortemente os custos.  

2.1.5 DESPESAS 

Leone (2000) afirma que Despesas são os valores aplicados na hora em que 

se semeia o grão na terra, e se espera para um futuro retorno. Dessa forma, os 

investimentos são gastos efetuados pela empresa quando se tem o objetivo de 

trazer mais receita ou melhorar a imagem da organização.  

Também corresponde a um bem ou um serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receita. Não estão associados à produção de um 

produto ou serviço (BRUNI e FAMÁ, 2010, p.23).  

Uma empresa rural possui uma série de despesas inevitáveis se o objetivo 

for a lucratividade após a colheita. As despesas são os gastos relacionados com a 

administração da organização. Sem dúvidas, são importantes para a manutenção da 

empresa, mas não colaboram para gerar novos produtos, mercadorias ou serviços, 

ou seja, equivalem a gastos que não estão ligados diretamente ao objetivo final do 

negócio. No entanto, não possuem relação direta com as vendas. 

Se for detectado que as despesas estão elevadas, é necessário que ela 

alavanque as vendas ou o negócio precisa ser reestruturado. “Em termos contábeis, 

as despesas são um conjunto de contas diferentes que espelham os gastos de 

diversas naturezas realizados por diversos objetos, participante de um processo, 

industrial, prestação de serviços ou agronegócios”. (LEONE, 2000, p.111).  

2.1.6 CUSTOS 

 De acordo com Bruni e Famá (2010, p.23), os custos representam os 

gastos relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens ou 

serviços. Portando estão associados aos produtos ou serviços produzidos pela 

entidade. 

A contabilidade de custos projeta e opera sistema de custos, 
determina os custos por departamentos, por função, por centro de 
responsabilidades, por atividades por produtos, por território, por períodos e 
por outros segmentos, faz a estimação de custos, estabelece padrões, 
manipula custos históricos, compara custos de diferentes períodos, 
compara custos reais e custos calculados, determina custos de alternativas, 
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interpreta e apresenta informações de custos como um auxílio à gerência no 
controle de operações correntes e futuras ( LEONE, 2000, p.47). 

2.2  CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS 

Quanto à classificação, os custos podem ser relacionados de acordo com a 

variação do volume como fixos, variáveis ou mistos, e quanto à facilidade de 

identificação, como diretos e indiretos. 

A contabilidade de custos projeta e opera sistemas de custos, 
determina os custos por departamento, por função, por centro de 
responsabilidades, por atividade, por produtos e territórios por períodos e 
outros segmentos, faz a estimação de custos de diferentes períodos, 
compara custos reais e custos calculados, determina custos de alternativas, 
interpreta e apresenta informações de custos como um auxílio à gerência no 
controle de operações correntes e futuras. (LEONE, 2000, p.47). 

2.2.1 Custos fixos 

Na hora de levantar os gastos que se tem para produzir um determinado 

produto, é preciso entender o que são custos e despesas para que a atividade gere 

lucro para a empresa. Por isso são classificados em vários itens, como Leone (2000) 

descreve acima, para que tenha um ótimo resultado. 

De acordo com Leone (2000, p.55), custos fixos são aqueles que não 

variam, como o volume de uma atividade qualquer tomada como medida de 

referência. Isto é, o valor total dos custos permanece praticamente igual mesmo que 

base de volume selecionada. 

Martins (2010, p. 50) dá um exemplo para definir custos fixos: “o aluguel da 

fábrica em certo mês é determinado valor, independentemente de aumentos ou 

diminuições naquele mês do volume elaborado de produtos. Por isso, o aluguel é um 

custo fixo”. Ainda, segundo o autor, mesmo os repetitivos não têm eternamente o 

mesmo valor. Existem duas causas para sua modificação: mudança em função de 

variação de preços, de expansão da empresa ou de mudança de tecnologia.  

Dessa forma, são gastos que permanecem constantes, independente de 

aumentos ou diminuições na produção. Quando se inicia o plantio de uma lavoura já 

se sabe que a depreciação de máquinas, consumo de óleo diesel, insumos e a mão-

de-obra, são os principais custos que ano após ano estarão presentes na produção 

agrícola. 
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2.2.2 Custos variáveis 

Leone (2000) define custos variáveis como os custos que variam de acordo 

com o volume das atividades. Estes volumes devem estar representados por bases, 

que são geralmente medições físicas, materiais que variam conforme as unidades 

produzidas. 

Conforme Martins (2010), o custo variável tem proporção direta com as 

mudanças da produção, isso quer dizer que se na mesma área de terras se produz 

mais, existe uma variação menor nos custos por hectare. Dessa forma, o gestor 

deve estar preparado para visualizar a melhor maneira de planejar os seus negócios 

e usar os relatórios a seu favor. 

Ao contrário dos fixos, os custos variáveis dependem e são 
diretamente relacionados ao ritmo e ao volume de produção ou de 
prestação de serviços da empresa. Um exemplo, citado por Martins (2010, 
p. 52) são as sorveterias que produzem e vendem mais durante os meses 
mais quentes do ano. Nesses meses, haverá mais custos relacionados à 
compra de matéria-prima, à contratação de mão de obra temporária, à 
contratação de serviços acessórios (transporte, entrega), bem como à 
utilização de energia elétrica nos estabelecimentos, seja para o 
funcionamento das máquinas da produção, seja para o funcionamento das 
lojas de atendimento ao consumidor. 

Lunkes (2007) afirma que quando os custos variáveis aumentam em 

determinados períodos, a empresa necessita de maior fluxo de caixa, bem como 

programar reserva de dinheiro para eventuais serviços de manutenção ou outras 

atividades, além de conter investimentos muito significativos. De acordo com o autor, 

as organizações devem priorizar investimentos nos períodos que apresentam custos 

variáveis menores. “Os custos variáveis somente aparecem quando atividade ou a 

produção é realizada. Nesse sentido, ele são evitáveis porque se pode comandar o 

volume da atividade ou da produção”( LEONE,2000, p.73). 

2.2.3 Custos diretos 

Martins (2010) estabelece que custos diretos fazem parte de um conjunto de 

fatores relacionados à produção agrícola, que contribuem para que o gestor tome 

uma decisão correta no momento em que vai iniciar o plantio, e também durante o 

crescimento e na colheita. 
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De acordo com Lunkes (2007), os custos diretos estão ligados a 

determinado produto. Eles são mensuráveis, podendo ser incluídos de forma direta 

no cálculo da produção. Por terem fácil associação com os produtos, os custos 

diretos não precisam ser submetidos a critérios de rateio para serem devidamente 

alocados. 

Para exemplificar o que são custos diretos pode-se citar os materiais 

(embalagem, matéria-prima, componentes) e mão-de-obra direta, aplicada na 

fabricação, acabamento de produtos ou prestação de serviços. Lunkes (2007) cita a 

tendência de substituição em escala, cada vez maior, da mão-de-obra direta pelas 

máquinas e equipamentos. Os custos diretos englobam o salário dos funcionários, a 

mão-de-obra, os encargos sociais e as provisões de férias e décimo-terceiro salário. 

Eles são incluídos de forma direta no cálculo dos produtos. 

De acordo com Crepaldi (1999, p. 41) é o custo de qualquer material 

diretamente identificável com o produto, que se torne parte integrante dele. Leone 

(2000, p. 59) define como todos os custos que se consegue identificar com as obras, 

do modo mais econômico e lógico.  

2.2.4 Custos indiretos 

Custos indiretos são aquele que pode ser identificado e diretamente 

apropriado a cada tipo de obra a ser custeado, no momento de sua ocorrência, isto 

é, está ligado diretamente a cada tipo de bem ou função de custo. Na visão de 

Leone (2000, p.59), custos indiretos são todos os outros custos que dependem do 

emprego de recursos, de taxas de rateio, de parâmetros para o débito às obras. 

Crepaldi (1999, p.65) define como os custos que não podemos identificar 

diretamente com produtos e necessitamos de rateio para fazer a apropriação. 

Custos indiretos não são identificados diretamente nos produtos e serviços. 

Por isso existe a necessidade de que sejam estabelecidos critérios de rateio para 

serem devidamente alocados. Um exemplo, citado por Martins (2003, p. 56) é a 

mão-de-obra indireta, com atividades realizadas em setores auxiliares da empresa 

ou por prestadores de serviços, como vigilância, manutenção de equipamentos, 

limpeza e outros. São custos indiretos, também, os materiais empregados nestas 

atividades. A depreciação dos equipamentos, os aluguéis e os seguros também são 

exemplos de custos indiretos. 
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Crepaldi (1999) afirma que, se os custos forem classificados de maneira 

correta, o controle contábil e planejamento de uma organização podem ser 

melhorados sensivelmente. A fixação dos preços dos produtos vendidos é definida 

de uma forma mais equilibrada quando são levados em conta apenas os custos 

efetuados especificamente com os produtos. Os custos indiretos, que não podem 

ser alocados em um produto específico, são rateados entre os centros de custo. 

2.3 MÉTODO DE CUSTEIO 

“É a forma de registrar os custos. Pode ser por custo histórico ou por custo-

padrão. Os sistemas de custeio podem ser usados com qualquer sistema de 

acumulação de custos e com qualquer método de custeio”. (CREPALDI, 1999, 

p.175). 

2.3.1 Custeio por absorção 

Na visão de Leone (2000, p. 242), o custeio por absorção é aquele que faz 

debitar os custos dos produtos todos os custos da área, sejam custos definidos 

como custos diretos e indiretos, fixos ou varáveis, de estrutura ou operacional. 

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

contabilidade Geralmente Aceitos, nascidos em situação histórica mencionada. 

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

os de produção”. ( MARTINS, 2010. p.37). 

Consiste na apropriação de todos os custos (diretos e indiretos, 
fixos e variáveis) causados pelo uso de recursos da produção aos bens 
elaborados, e só os de produção, isto dentro do ciclo operacional interno. 
Todos os gastos relativos ao esforço de fabricação são distribuídos para 
todos os produtos feitos. (PORTAL DA CONTABILIDADE, 1999) 

O custo de produção e todos os demais custos no processo do período 

(diretos ou indiretos) são considerados custos por absorção. Já, os métodos de 

custeio são as formas como se apuram os valores de custos dos bens, mercadorias 

ou serviços. Na visão de Eller (2000, p. 79), “os métodos de custeio tem como 

função determinar o modo de como será atribuído custo aos produtos”. Existem 

diversos métodos, sendo que nenhum é melhor ou substituto de outro, devendo ser 
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aplicados conforme as características das organizações: ramo em que atua, porte, 

grau de detalhamento desejado dos valores de custos, objetivos gerenciais. 

Para escolher o sistema de custeio adequado, os analistas de custos devem 

levar em conta um conjunto de preceitos, que atenda a demanda da empresa, que 

seja funcional e principalmente respeite o princípio da relação custo-benefício. Em 

outras palavras, é inválido implantar um sistema de custeio muito avançado onde as 

informações geradas não justificam os valores gastos para produzi-las.(ELLER. 

2000) frisa que o sistema também não pode ser tão sucinto que não seja capaz de 

gerar as informações necessárias para a tomada de decisão.  

Os gastos que não são destinados para a produção (despesas) são 

excluídos; a distinção principal no custeio por absorção é entre custos e despesas. 

Separar isso é fundamental para que as despesas sejam contabilizadas 

imediatamente contra o resultado do período. Já os custos relativos aos produtos 

vendidos terão o mesmo tratamento. “Todos os gastos relativos aos esforços de 

produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos. Custeio por 

absorção está completando no pronunciamento técnico CPC 16, do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis” (MARTINS, 2010, p.37). 

2.3.2 Custeio variável e direto 

De acordo com Viceconti e Neves (2000, p. 143), o custeio variável e direto 

consiste em considerar como custo de produção do período apenas os custos 

variáveis incorridos. Os custos fixos, que existem mesmo que não haja produção, 

devem ser considerados despesas, sendo encerrados contra o resultado do período. 

Dessa forma, o custo de produtos vendidos e estoques finais só contarão custos 

variáveis. 

 Custeio variável e direto fundamenta-se na separação dos gastos 
em gastos variáveis e gastos fixos, isto é, em gastos que oscilam 
proporcionalmente ao volume da produção/venda e gastos que mantém 
estável perante o volume de produção/ vendas oscilam dentro de certos 
limites. (CREPALDI,1999, p.150). 

Leone (2000) explica que as disposições legais tratam da apuração dos 

custos de produtos e serviços, e são unanimes no uso de critérios de custeio por 
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absorção. O custeio dos produtos deverá absorver todos os custos e as despesas 

de produção ignorando as despesas das outras funções. 

2.3.3 Custeio Baseado em Atividade ABC  

Na visão de Viceconti e Neves (2000, p. 129), o pressuposto do ABC é que 

os recursos do agronegócio são consumidos pela atividade e não pelos produtos 

que ela produz. Os produtos são consequência das atividades efetuadas pala 

empresa agrícola para produzi-las e comercializá-las. 

Este custeio apoia-se no planejamento, execução e mensuração dos custos 

das atividades para obter vantagens competitivas. Conforme Martins (2010, p. 289), 

utiliza-se o custeio baseado em atividades e caracteriza-se por decisão estratégicas 

como: análise de lucratividade destes objetos custeados; utilização de custos 

históricos; custeio de produtos, por produto produzido; eliminação de desperdícios.  

2.4 GESTÃO DE CUSTOS NO AGRONEGÓCIO 

De acordo com Martins (2010), o empresário do agronegócio deve buscar 

meios para diminuir o custo da produção, evitando assim desperdícios e melhorando 

o planejamento e controle das atividades. Isso possibilita gerar informações precisas 

e oportunas sobre a situação real da produção e do resultado das culturas de sua 

propriedade. 

2.4.1Superprodução    

A safra de grãos do Brasil saltou de 57,8 milhões de toneladas para 123,2 

milhões de toneladas entre as safras 1990/1991 e 2002/2003. O Portal do 

Agronegócio (2004), mostra a evolução da pecuária, com destaque para a 

avicultura, cuja produção aumentou 234% - ou incríveis 16,7% ao ano -, passando 

de 2,3 milhões para 7,8 milhões de toneladas.  

De 1990 para cá, a produção de grãos no Brasil cresceu 131% (Portal do 

Agronegócio, 2004). Nesse período, a área plantada saltou de 16,1%, para 43,9 

milhões de hectares. A abundância foi obtida pelo aumento de 85,5% no índice de 

produtividade nessas últimas 13 safras. O rendimento das principais culturas 
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agrícolas saltou de 1,5 tonelada para 2,8 toneladas por hectare. Neste índices 

pesam também o emprego de técnicas mais avançadas e ambientalmente corretas, 

como o plantio direto na palha, e o trabalho de correção de solos e recuperação de 

áreas degradadas de pastagens e outras culturas. 

O Brasil possui 90 milhões de terras agricultáveis ainda não utilizadas, o que 

significa que pode aumentar em, no mínimo, três vezes sua atual produção de 

grãos, saltando de 123,2 milhões para 367,2 milhões de toneladas. O volume pode 

ser maior levando-se em conta que 30% dos 220 milhões de hectares ocupados por 

pastagens devem ser incorporados à produção agrícola. O Portal do Agronegócio 

(2004) afirma que o Brasil pode chegar a uma área plantada de 140 milhões de 

hectares, com a expansão da fronteira agrícola no Centro-Oeste e no Nordeste.  

A soja, originária da China, é o principal grão do agronegócio brasileiro. De 

acordo com o Portal do Agronegócio (2004), o país é o segundo maior produtor 

mundial da oleaginosa, tendo uma safra de 52 milhões de toneladas e uma área 

plantada de 18,4 milhões de hectares na temporada 2002/2003. 

A soja chegou no Brasil em 1882, pelo território baiano. A partir de 1940, 

começou a ganhar importância na agricultura. No decorrer do tempo transformou-se 

no maior destaque do agronegócio brasileiro. No ano passado, o Brasil chegou a ser 

líder no mercado internacional do complexo soja (grãos, farelo e óleo), com 

exportações de US$ 8,1 bilhões, 31% acima do valor alcançado em 2002 (PORTAL 

DO AGRONEGOCIO, 2004). 

De acordo com o Portal do Agronegócio (2004), nos anos 80, as lavouras de 

soja se concentravam nos estados do Sul - Rio Grande do Sul, Paraná e Santa 

Catarina. Com o desenvolvimento e favorecimento do clima, a soja se espalhou 

também pelo Centro-Oeste, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Goiás e no Distrito Federal, e Nordeste - principalmente no oeste da Bahia e no sul 

do Maranhão e do Piauí. 

Em 1990/1991, a colheita foi de 15,3 milhões de toneladas, com uma área 

plantada de 9,7 milhões de hectares. Com a safra de 52 milhões de toneladas em 

2002/03, a produção mais do que triplicou em 12 safras, em consequência dos 

ganhos de rendimento. 

De acordo com Crepaldi (2012), o conhecimento e tecnologia são 

instrumentos importantes para o crescimento sustentável do agronegócio. A 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tem papel importante no 
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desenvolvimento de pesquisas e na produção de novas técnicas agrícolas e 

pecuárias, além de contribuir com a agroindústria. 

Estudos de simulação feitos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) mostram a produção de grãos no Brasil pode ser elevada a 295 milhões de 

toneladas com a utilização da tecnologia já disponível. De acordo com a Embrapa 

(2004), a pesquisa desenvolve 52% dos projetos em agricultura no Brasil. Governos 

estaduais contribuem com 20%. Universidades, com 21%. 

De acordo com Embrapa (2004) as variedades de sementes desenvolvidas 

representaram 77% das variedades de arroz oferecidas no Brasil entre 1976 e 1999; 

30% do feijão; e 37% da soja. Até 2004 foram contabilizadas 91 variedades de arroz, 

36 de feijão, 68 de milho, 87 de trigo, 37 de algodão e 210 variedades de soja. 

O potencial do agronegócio brasileiro abre possibilidades de investimentos 

externos e privados em pesquisa e desenvolvimento no país. A Embrapa desenvolve 

as atividades e compartilha o capital com as mesmas. Ao explorar atividade agrícola 

devem-se escolher as culturas que aproveitem melhor os recursos da terra, 

máquinas e implementos agrícolas, benfeitorias, é uma tarefa fundamental no setor 

rural. 

2.4.2 Agronegócio no Brasil 

O agronegócio brasileiro se apresenta cada dia mais forte no setor das 

exportações, ocasionando forte impacto na balança comercial. Com isso, há um 

grande interesse na agricultura, em cultivar cada dia mais lavouras da soja.  

O agronegócio brasileiro tem apresentado forte crescimento de 
suas vendas externas desde o ano 2000. Neste momento de possíveis 
mudanças na configuração do comércio internacional, provocadas pelos 
Estados Unidos principalmente, é essencial ter uma clara noção da 
importância relativa dos principais países e regiões como destinos das 
exportações do agronegócio nacional (ADAMI, 2017). 

A contribuição do agronegócio é extremamente positiva para o país que vem 

aumentando ano após ano a produtividade no setor agrícola e contribuindo para a 

elevação da balança comercial 
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2.4.3 Cultura da Soja 

A exportação da soja brasileira vem crescendo muito, além da oleaginosa 

ser consumida em grande proporção no mercado interno também. O aumento da 

produção se deve à tecnologia aplicada, e parte do País ter o privilégio de colher até 

duas safras em um só ano. 

 

Para o Brasil, esse contexto representa melhor abastecimento 
interno, inflação menor e mais exportações. Este dinamismo na agricultura 
brasileira vem do uso cada vez mais intenso de tecnologias – nas formas de 
genética, agroquímica, maquinário –, que permite a ocupação do solo em 
regiões de fronteira agrícola, geralmente não tão férteis, e especialmente 
dos cultivos em segunda e, em alguns casos, de terceira culturas em um 
mesmo ano-safra. Os dados apontam que a taxa de crescimento do uso do 
solo e da produção em segunda safra são bem mais expressivas que a da 
primeira safra, ou de verão (ALVES, 2016). 

 

É possível realizar duas safras em alguns estados brasileiros, graças às 

tecnologias à disposição do homem do campo. No entanto, é necessário que o 

produtor tenha um cuidado especial, no período de entressafra, pois a alta produção 

traz por consequência a diminuição de nutrientes presentes no solo, tornando-se 

necessário a correção e a cobertura para evitar a erosão. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

3.1.1Quanto a Natureza 

Quanto à natureza, esse estudo classifica-se como teórico e aplicado. 

O estudo é teórico porque se busca na base teórica sobre custos a 

sustentação para o trabalho. 

O termo Teórico é empregado na discussão e comprovação da teoria, além 

de possíveis revisões de sua validade e alcance. A pesquisa teórica dispensa em 

um primeiro momento, a experiência, embora isso não queira dizer que ela esteja 

dissociada deste plano; ela apenas não prevê tal interação num primeiro momento, 

aquele da construção da teoria. 

 Atualmente, porém, teoria designa de uma construção intelectual 
que aparece como resultado do trabalho filosófico ou científico. A teoria não 
pode ser reduzida, como alguns pretendem, à hipótese, mas é certo que as 
hipóteses não podem ficar excluídas da construção teórica (CERVO, 
BERVIAN, 1983. p. 45). 

Quanto a natureza teórica trata-se de uma pesquisa que é destinada a 

recuperar a doutrina, ideologias, tendo em vista, aprimorar os fundamentos teóricos. 

Esta pesquisa, foi classificada como aplicada quanto a sua natureza, pois a 

“pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais e tem 

inúmeras possibilidades de aplicação nas ciências sociais” (VIEIRA, apud 

TENGATEN, 2010, p. 36). 

Pesquisa aplicada é um método científico que envolve a aplicação prática da 

ciência. Usa alguma parte das teorias, conhecimentos, métodos e técnicas 

acumuladas das comunidades de pesquisa para um propósito específico. Investiga 

qual é a abordagem e o tratamento mais eficaz que se pode aplicar em uma 

pesquisa e resolver os seus problemas. 

A pesquisa se caracteriza como teórica porque foram feitos vários estudos 

em livros e artigos para que se chegasse a esta conclusão. A pesquisa teórica, 

pressupõe a discussão e fundamentação da teoria além de dar margem à possíveis 

contra-argumentos e questionamentos acerca da legitimação das hipóteses.   
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3.1.2 Quanto ao Tratamento 

Quanto ao tratamento, esse estudo classifica-se como quantitativa. Quanto 

ao tratamento Quantitativo busca explicações e preocupa-se com as causas. Busca 

resultados na sua quantidade desde os métodos mais simples até os mais 

complexos. 

Método quantitativo, caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 
modalidades da coleta de informações quanto no tratamento delas por meio 
de técnicas estatísticas, desde a mais simples como percentual, média, 
desvio-padrão, às mais complexas como coeficiente de correlação, análise 
de regressão e outras. (MARCONI, LAKATOS, 2006, p.269). 

Estas medidas são precisas e podem ser úteis para decisões mais 

acertadas. Os meios de coleta de dados são estruturados, e entre eles estão 

a entrevista individual e os questionários, e muitos outros recursos, sempre com 

perguntas objetivas e muito claras. 

3.1.3 Quanto aos Fins 

Quanto aos fins, esse estudo é classificado com exploratória. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória por ser um método pouco utilizado na 

área agrícola. Somente alguns agricultores, procuram saber quais são realmente os 

custos do plantio até a colheita na sua propriedade rural. “Tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torna-lo mais 

explicito ou a construir hipóteses”.  Gil, 2010.p.27 . “Pode ser comparada com 

expedição de reconhecimento que fazem os exploradores de uma região ou de um 

assunto desconhecido”. Gil, 2010.p.59 . 

3.1.4 Quanto aos Procedimentos 

Quanto aos procedimentos, este estudo é classificado como estudo de caso. 

Considerado estudo de caso, por se tratar de um estudo específico em uma 

propriedade rural.  

Estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 
utilizada nas ciências biométricas e sociais. Consiste no estudo profundo e 
exaustivo de poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 
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detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados. ( GIL, 2010.p.37). 

É o método que recolhe as informações e não segue uma linha rígida de 

investigação. Descreve um evento ou caso de uma forma longitudinal. O caso 

consiste geralmente no estudo aprofundado de uma unidade individual. 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A propriedade rural, em estudo, que pertence ao Sr. Moisés Marcon e 

família, localizada no município de Vila Lângaro/RS, com área total de 430 hectares, 

sendo que a área de planta é de 380,4 hectares, e o restante da propriedade é 

ocupado por benfeitorias, matas, eucaliptos, potreiros, açudes e estradas.  Para a 

cultura do verão, na soja foi utilizado 300 hectares, e para a cultura do milho 80,4 

hectares. A produção, é entregue em silos e armazéns da região por escolha do 

proprietário e sua família. Os rendimentos das culturas variam ano a ano, depende 

muito do clima, e é fundamental uma adubação e tratamento correto nas culturas de 

inverno e verão. 

Nesta propriedade, o maquinário utilizado é próprio. Não possui funcionários, 

apenas é utilizada mão-de-obra da família, para o plantio e colheita de verão. O 

proprietário reside no meio rural, juntamente com a esposa e seus dois filhos. É ele 

quem administra a propriedade com a colaboração dos demais membros da família. 

Não tem nenhum tipo de sistema de custos. A propriedade possui a apenas algumas 

planilhas sobre custos e receitas. É da atividade agrícola, que ele retira o sustento e 

a capacidade de novos investimentos para o melhoramento do trabalho no cotidiano. 

3.3 COLETA DE DADOS 

Realizou-se entrevistas com os proprietários, para se saber como são os 

custos de produção na lavoura da soja, incluindo custos com insumos, mão-de-obra, 

depreciação de máquina e implementos. Outra fonte de coleta de dados são as 

planilhas eletrônicas do proprietário, bloco de produtor rural e notas fiscais de 

compra, para que se avalie a importância, de se ter uma contabilidade de custos no 

setor agrícola.  
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3.4 NÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados foram lançados em planilhas eletrônicas, tabelas e 

quadros com todas as informações possíveis para que se obtenha um bom 

resultado, em favor da agricultura da região.   
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

A propriedade rural, em estudo, que pertence ao Sr. Moisés Marcon e 

família, localizada no município de Vila Lângaro/RS, distante 6 km da cidade, com 

área total de 430 hectares, sendo que a área de planta é de 380,4 hectares, e o 

restante da propriedade é ocupado por benfeitorias, matas, eucaliptos, potreiros, 

açudes e estradas. Para a cultura de verão foram utilizados 300 hectares para o 

plantio da soja e 80,4 hectares para a cultura do milho. A produção é entregue em 

silos e armazéns da região por escolha do proprietário e sua família. Os rendimentos 

das culturas variam ano a ano, dependentes do clima, adubação e tratamento 

correto das culturas.   

4.2 RECURSOS (RELAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, TERRA) 

Na propriedade, tanto o maquinário utilizado, quanto a área de terra, são 

próprios. O proprietário não possui funcionários, a mão-de-obra é familiar para o 

plantio e colheita de verão. O proprietário reside no meio rural, juntamente com a 

esposa e um de seus dois filhos. É ele quem administra a propriedade com a 

colaboração dos demais membros da família. Não tem nenhum tipo de sistema de 

custos. A propriedade possui  apenas algumas planilhas que apresentam custos  e 

receitas. É da atividade agrícola, que ele retira o sustento e a capacidade de novos 

investimentos para o melhoramento do trabalho no cotidiano. 

No momento da realização do presente estudo, a propriedade conta com 

máquinas e equipamentos próprios, além do capital, os quais são apresentados na 

Tabela 1.  
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Tabela 1- Relação de Máquinas e Equipamentos 

MÁQUINA MARCA; MODELO ANO VALOR V. RESIDUAL

COLHEITADEIRA NEW HOLLAND TC 5090 2010 400.000,00    360.000,00    

TRATOR NEW HOLLAND TS 6040 2010 125.000,00    80.000,00      

CAMINHÃO MERCEDES BENS 1518 1988 95.000,00      90.000,00      

TRATOR PULVERIZADOR SPRAY 6610 2001 40.000,00      10.000,00      

PLANTADEIRA STARA PRIMA 4590 2013 166.000,00    150.000,00    

PLANTADEIRA STARA STIL 9522 2004 65.000,00      20.000,00      

TRATOR NEW HOLLAND TM 7010 2011 128.000,00    110.000,00    

CARRETA GRANELEIRATANKER 10,000 2011 20.000,00      10.000,00      

LANCE JAN 1200 2004 5.500,00       5.000,00       

REBOQUE 6000 STARA 2015 59.000,00      45.000,00      

1.103.500,00 880.000,00     

Fonte: Dados fornecidos pelo produtor. 

A propriedade, atualmente, não existe nenhuma máquina ou equipamento 

financiado. Os equipamentos de maior valor, que necessitaram de financiamento, já 

tiveram sua dívida quitada. Os demais foram adquiridos à vista. 

4.3 CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS 

Foram calculados os custos diretos e indiretos conforme apresentam-se na 

Tabela 2, Verificam-se os custos de mão de obra da família que trabalha na área. 

Sendo duas pessoas que trabalham com a lavoura e possuem renda fixa.  

Vale ressaltar que os lucros são divididos em três partes: sendo a primeira 

de 30% em investimentos na própria lavoura, a segunda 40% são investidos em 

aplicações bancárias e os outros 30% são divididos entre os proprietários, em partes 

que foram acordadas entre as pessoas da família. Observa-se que há interesse por 

parte dos proprietários em autofinanciar a propriedade com recursos próprios, 

provenientes do lucro das atividades, o que reforça ainda mais a necessidade de 

apuração do resultado econômico da atividade. 

Os gestores modernos precisarão aproveitar a competência especializada 

de consultores e conselheiros pagos. Por algumas razões muito técnicas como 

diagnóstico de doenças elaboração de contrato e estratégia de perfeição. (Kay, 

Edwards, Duffy. 2014.p10). 

 

 

 

 



34 

Tabela 2 - Custo de Mão de Obra dos Proprietários 

Proprietários Encargos Salários H.T. C. da hora 

Proprietário 01 0 48.000,00  600 80,00       

Proprietário 02 0 24.000,00  600 40,00       

TOTAL 120,00     

    Fonte: Dados fornecidos pelo produtor. 

Para definir o custo da hora trabalhada foi calculado o salário de cada 

trabalhador por ano e dividido pelo número de horas trabalhadas neste período, por 

fim multiplicado pelo tempo em que trabalhou para um determinado serviço. 

A Tabela 03 evidencia a depreciação de máquinas e equipamentos que são 

utilizados na lavoura para a preparação do terreno, plantio, colheita e transporte. 

Para cálculo da depreciação por hora máquina considerou-se a seguinte equação: 

 

Obtendo-se o valor da depreciação anual, dividiu-se pelo total de horas 

trabalhadas no ano, obteve-se assim a depreciação por hora máquina trabalhada.  

Tabela 3 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos 

 

Máquinas H.T. Depreciação V.D.H. 

Colheitadeira 140,00          26.666,00          190,47             

Trator 200,00          10.416,67          52,08               

Caminhão Caçamba 100,00          4.750,00            47,50               

Trator Pulverizador 180,00          1.600,00            8,89                 

Plantadeira 150,00          16.600,00          110,67             

Carreta Graneleira 140,00          800,00               5,71                 

Lance 20,00            220,00               11,00               

Seguro De Equipamentos 290,00          4.000,00            13,79               

Aferição de Caminhão 200,00          500,00               2,50                 

Total 1.420,00        65.552,67          442,62              

     Fonte: Dados fornecidos pelo Proprietário 
H.T. = Horas Trabalhadas

V.D.H. = Valor Depreciação Por Hora

Quant. = Quantidade

V.H. = Valor por Hora  

O plantio da aveia se dá entre os meses de junho e julho. Uma parte da área 

- aproximadamente três quartos do total - foi utilizada para dessecação que serve 

para cobertura do solo. O restante se utiliza para colheita das sementes, as quais 

são utilizadas no ano seguinte. 

A Tabela 04 demonstra os custos do plantio bem como a quantidade de 

sementes e calcário utilizados. 
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Tabela 4 - Plantio de Aveia Ucraniana 

Recursos Un. Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Depreciação Trator HM 0,33  52,08     17,19      300 5.156,25     18,6%

Depreciação PlantadeiraHM 0,33  110,67   36,52      300 10.956,00   39,6%

Diesel lt 4,00  3,02       12,08      300 3.624,00     13,1%

Mão de obra Operador H.T. 0,035 40,00     1,40        300 420,00        1,5%

Semente Kg 50,00 0,50       25,00      300 7.500,00     27,1%

Total p/ Hectare TOTAL 92,19      27.656,25   100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Produtos  

    

HM = horas Máquina

lt = Litros

Kg = Kilogramas

Valor do Diesel conforme notas fiscais TRR 3,02                  

Valor da semente conforme notas fiscais

Valor da adubo conforme notas fiscais

Valor do cálcario conforme notas fiscais  

O corretivo de acidez mais utilizado na agricultura são as rochas calcárias 

moídas, mais conhecidas por calcário, vindas da calcita e da dolomita. Estas 

apresentam em grande parte de sua constituição carbonato de cálcio e magnésio. O 

carbonato reage com a água no solo, liberando uma hidroxila que, por sua vez, 

reage com o alumínio formando o hidróxido de alumínio que não é absorvido pelas 

plantas e neutraliza a acidez do solo. Esse corretivo tem um custo total de 

27.656,25, ou seja, 92,19 por hectare. 

A correção do solo pode ser feita após o plantio da aveia porque o trabalho 

de distribuição do calcário não prejudica a semente que já está no solo. A Tabela 05 

apresenta os custos e a quantidade de calcário utilizada. 

 

Tabela 5 - Correção de Solo 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit.Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator V.D.H. 0,25        40,00     2,00        300 600,00        4,0%

Lance V.D.H. 0,25        11,00     0,55        300 165,00        1,1%

Diesel lt 3,00        3,02       1,81        300 543,60        3,6%

Operador H.T. 0,025      40,00     0,20        300 60,00          0,4%

Calcário Kg 2.000,00  0,12       46,00      300 13.800,00   91%

Total p/ Hectare TOTAL 50,56      15.168,60   100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

 

A dessecação consiste na eliminação das culturas de cobertura ou qualquer 

outra vegetação existente na lavoura - incluindo as plantas daninhas presentes na 
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área - antes da semeadura da cultura da soja. Para isso, utilizam-se herbicidas de 

ação sementeira, geralmente de ação total sobre as plantas. 

No caso da propriedade em estudo são utilizados o Acurrate, o Assist e o 

Tek F, cada um desses possui ação localizada. Ou seja, o Acurrate age diretamente 

na semente; o Assist é adjuvante, isto é, age na folha retirando sua proteção natural 

para que o Tek F penetre mais facilmente, visto que é um espalhante. Dessa forma, 

obtêm-se um resultado satisfatório na dessecação da lavoura. 

Na Tabela 06 observa-se, além dos custos, a quantidade de herbicidas 

utilizados durante a aplicação. 

 

Tabela 6 - Dessecação de Aveia Primeira Aplicação 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator Pulverizador V.D.H. 0,08   40,00     3,20        300 960,00     19,7%

Diesel lt 1,00   3,02       3,02        300 906,00     18,6%

Operador H.T. 0,008 40,00     0,32        300 96,00       2,0%

Acurrate Kg 0,006 606,00    3,64        300 1.090,80  22,4%

Assist lt 0,300 12,50     3,75        300 1.125,00  23,1%

Tek F lt 0,030 76,00     2,28        300 684,00     14,1%

Total p/ Hectare TOTAL 16,21      4.861,80  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

No solo, o Enxofre é encontrado predominantemente na forma orgânica. Por 

isso, a capacidade do solo em suprir a demanda da planta pelo nutriente está 

estreitamente relacionada ao teor de matéria orgânica e sua mineralização, que, 

gradualmente, disponibilizará o Enxofre na forma de sulfato para a solução do solo, 

o qual poderá ser absorvido pelas plantas na forma de sulfato. 

No entanto, a disponibilidade imediata do Enxofre é controlada pelo 

processo de adsorção do sulfato, por meio do equilíbrio rápido. Nesse caso, o pH do 

solo é um fator determinante da disponibilidade de Enxofre. Quanto maior o pH do 

solo, menor será a retenção de sulfato. 

 

Tabela 7 - Adubação a Lanço 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit.Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator V.D.H. 0,25       40,00    10,00      300 3.000,00   4,0%

Lance V.D.H. 0,25       11,00    2,75       300 825,00      1,1%

Diesel lt 3,00       3,02      9,06       300 2.718,00   3,6%

Operador H.T. 0,025      40,00    1,00       300 300,00      0,4%

Calcário Kg 2.000,00 0,12      230,00    300 69.000,00  91%

Total p/ Hectare TOTAL 252,81    75.843,00  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Produtos  
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A dessecação mais eficiente do azevém ocorre com a prática de aplicação 

de herbicidas, para garantir a morte das plantas menores ou das que se encontram 

sob a proteção de outras plantas de maior porte. 

 

Tabela 8 - Dessecação do Azevém 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator PulverizadorV.D.H. 0,08   8,89       0,71        300 213,33       1,1%

Diesel lt 1,00   3,02       3,02        300 906,00       4,7%

Operador H.T. 0,008 40,00     0,32        300 96,00        0,5%

Roundup WG Kg 1,00   20,90     20,90      300 6.270,00    32,7%

Poquer lt 0,40   79,00     31,60      300 9.480,00    49,5%

Assist lt 0,40   12,50     5,00        300 1.500,00    7,8%

Tek F lt 0,03   76,00     2,28        300 684,00       3,6%

Total p/ Hectare TOTAL 63,83      19.149,33  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Produtos  

 

Os maiores problemas de manejo são observados quando o controle de 

buva é realizado somente na dessecação pré-semeadura da cultura. As 

oportunidades de manejo de buva ocorrem em diferentes épocas do ano, e incluem 

ações no inverno, dessecação pré-semeadura e controle ou catação na pós-

emergência da cultura. 

 

Tabela 9 - Dessecação da Buva segunda Aplicação 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit.Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator Pulverizador V.D.H. 0,08   8,89       0,71        300 213,33     1,6%

Diesel lt 1,00   3,02       3,02        300 906,00     6,9%

Operador H.T. 0,008  40,00     0,32        300 96,00       0,7%

Raundup Original lt 2,00   9,00       18,00      300 5.400,00  41,1%

2,4 D lt 1,50   10,50     15,75      300 4.725,00  35,9%

Assist lt 0,30   12,50     3,75        300 1.125,00  8,6%

Tek F lt 0,03   76,00     2,28        300 684,00     5,2%

Total p/ Hectare TOTAL 43,83      13.149,33 100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Produtos  

 

Esta aplicação se dá com cloreto de potássio que na fórmula NPK 

corresponde a 00 00 60 é bastante utilizado para  complementar a adubação feita no 

sulco de plantio, conforme nos mostra a tabela número 10. 
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Tabela 10 - Aplicação de Adubo 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator V.D.H 0,060   52,08     3,13        300 937,50      2,0%

Lance V.D.H 0,060   11,00     0,66        300 198,00      0,4%

Diesel lt 1,00     3,02       3,02        300 906,00      2,0%

Operador H.T. 0,006   40,00     0,24        300 72,00       0,2%

Kcl Kg 145,00 1,01       145,73    300 43.717,50 95,4%

Total p/ Hectare TOTAL 152,77    45.831,00 100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Produtos  

 

Esta prática de manejo é de fundamental importância no sistema de plantio 

direto, pois possibilita que a semeadura seja adequadamente realizada, que 

a emergência e o desenvolvimento inicial da cultura ocorram em condições mais 

favoráveis, controlando plantas daninhas que emergiram antes do estabelecimento 

da cultura e facilitando o manejo de plantas daninhas dentro do ciclo da cultura. 

 

Tabela 11 – Dessecação pré-Plantio 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator PulverizadorV.D.H. 0,08     8,89       0,71        300 213,33      1,9%

Diesel lt 1,00     3,02       3,02        300 906,00      7,9%

Operador H.T. 0,008   40,00      0,32        300 96,00        0,8%

Helmoxone lt 1,50     13,50      20,25      300 6.075,00   52,9%

Clarimuron Kg 0,12     56,00      6,72        300 2.016,00   17,5%

Assist lt 0,40     12,50      5,00        300 1.500,00   13,1%

Tek F lt 0,03     76,00      2,28        300 684,00      6,0%

Total p/ Hectare TOTAL 38,30      11.490,33 100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

A soja está entre os grãos mais consumidos no Brasil, sendo transformada 

em diferentes tipos de alimentos que estão presentes na mesa dos brasileiros todos 

os dias. Esta planta precisa de calor e frio moderados para se desenvolver de forma 

saudável, em climas secos ela tende a não se desenvolver de forma adequada, 

causando prejuízos ao produtor. 

O plantio de soja pode trazer bons rendimentos para o produtor. No entanto, 

é fundamental que o produtor conheça tudo sobre a planta, como fazer a 

semeadura, a manutenção, visando evitar o máximo possível de prejuízos. 

Após os cuidados de preparação do solo é preciso fazer a semeadura dos 

grãos. Na área em estudo, isto se dá, entre os meses de setembro e outubro, que é 

um dos principais processos para obter uma boa colheita. As sementes utilizadas no 

plantio são das variedades Intacta e Nidera 5445. 
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A tabela 12 nos mostra claramente os custos e produtos usados no plantio. 

Tabela 12 – Plantio 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator V.D.H 0,40     52,08      20,83      300 6.250,00     5,0%

Plantadeira V.D.H 0,40     110,67    44,27      300 13.280,00   10,7%

Diesel lt 4,80     3,02        14,50      300 4.348,80     3,5%

Operador H.T. 0,040   40,00      1,60        300 480,00        0,4%

Adubo 4-32-10 Kg 200,00 1,25        249,00     300 74.700,00   60,3%

CoMo lt 0,10     65,00      6,50        300 1.950,00     1,6%

Standak Top lt 0,10     379,00    36,01      300 10.801,50   8,7%

Semente Kg 40,00   1,00        40,00      300 12.000,00   9,7%

Total p/ Hectare TOTAL 412,70     123.810,30 100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

Com a semeadura da soja pronta, a maioria das plantas já estão emergindo 

do solo, devemos iniciar o monitoramento a fim de evitar a competição das plantas 

invasoras, que competem por luz, água, nutrientes, afetando o crescimento e o 

desenvolvimento da soja e consequentemente, o rendimento econômico da cultura. 

O período recomendado para a dessecação tem inicio no estágio quando o 

primeiro trifólio estiver totalmente aberto onde a soja não depende mais só dos 

cotilédones para se desenvolver, é nesse momento que devemos aplicar o 

herbicida. 

Tabela 13 – Dessecação Pós-Plantio 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha.Total Geral %

Trator Pulverizador V.D.H 0,80  8,89       7,11        300 2.133,33    15,1%

Diesel lt 1,00  3,02       3,02        300 906,00       6,4%

Operador H.T. 0,008 40,00      0,32        300 96,00         0,7%

Roundup WG kG 1,00  20,90      20,90      300 6.270,00    44,5%

Carbendazim lt 0,50  17,50      8,75        300 2.625,00    18,6%

Fastac lt 0,15  30,50      4,58        300 1.372,50    9,7%

Tek-F lt 0,03  76,00      2,28        300 684,00       4,9%

Total p/ Hectare TOTAL 46,96      14.086,83  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

 

Para garantir um bom resultado na plantação da soja, além de conhecer os 

melhores métodos de aumentar a produtividade e a qualidade dos produtos 

colhidos, é preciso também conhecer de perto as doenças que atingem essa 

leguminosa e suas principais características. 

Quando as doenças aparecem podem causar queda total das plantas e 

deterioração das sementes, além de perda nutricional significativa do alimento. As 

partes que são consideradas infectadas por doenças. Por isso, é necessário de 4 a 5 

aplicações de fungicida conforme nos mostra as 5 tabelas. 
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Tabela 14 – Primeira Aplicação Tratamento 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit.Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator PulverizadorV.D.H. 0,80    8,89       7,11        300 2.133,33    7,1%

Diesel lt 1,00    3,02       3,02        300 906,00       3,0%

Operador H.T. 0,008  40,00     0,32        300 96,00        0,3%

Orkestra lt 0,30    229,00   68,70       300 20.610,00  68,9%

Carbendazim lt 0,50    17,50     8,75        300 2.625,00    8,8%

Fastac lt 0,15    30,50     4,58        300 1.372,50    4,6%

Assist lt 0,40    12,50     5,00        300 1.500,00    5,0%

Tek-F lt 0,03    76,00     2,28        300 684,00       2,3%

Total p/ Hectare TOTAL 99,76       29.926,83  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

 

As aplicações de tratamentos na lavoura de soja, que são num número de 

cinco, se faz necessário porque o residual dos produtos aplicados, tem durabilidade 

15 dias.  

Tabela 15 – Segunda Aplicação Tratamento 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Total p Ha. Q ha. Total Geral %

Trator Pulverizador V.D.H. 0,80   8,89       7,11        300 2.133,33   4,3%

Diesel lt 1,00   3,02       3,02        300 906,00      1,8%

Operador H.T. 0,008  40,00      0,32        300 96,00       0,2%

Fox lt 0,40   160,00    64,00      300 19.200,00 39,0%

Status lt 0,50   35,00      17,50      300 5.250,00   10,7%

Microxisto HF lt 3,00   14,90      44,70      300 13.410,00 27,2%

Fastac lt 0,20   30,50      6,10        300 1.830,00   3,7%

Nomolt lt 0,15   116,00    17,40      300 5.220,00   10,6%

Aureo lt 0,30   13,57      4,07        300 1.221,30   2,5%

Total p/ Hectare TOTAL 164,22     49.266,63 100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

Os produtos aplicados são alternados para maior eficiência na prevenção de 

doenças. 

 

Tabela 16 – Terceira Aplicação Tratamento 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator Pulverizador V.D.H. 0,80    8,89       7,11        300 2.133,33     3,3%

Diesel lt 1,00    3,02       3,02        300 906,00       1,4%

Operador H.T. 0,008  40,00     0,32        300 96,00         0,1%

Ativum lt 0,80    97,00     77,60      300 23.280,00   35,6%

Status lt 0,50    35,00     17,50      300 5.250,00     8,0%

Microxisto Active lt 2,00    18,90     37,80      300 11.340,00   17,3%

Galil lt 0,30    98,00     29,40      300 8.820,00     13,5%

Assist lt 0,40    12,50     5,00        300 1.500,00     2,3%

Nomolt lt 0,15    116,00    17,40      300 5.220,00     8,0%

Prêmio lt 0,05    600,00    30,00      300 9.000,00     13,8%

Total p/ Hectare TOTAL 225,15     65.412,00   100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  
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A primeira aplicação se dá 10 dias após o plantio, que geralmente é feito 

inicio de novembro, após isso, se faz de 15 em 15 dias até o fim de fevereiro.  

 

Tabela 17 - Quarta Aplicação Tratamento 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit.Valor Total Q ha.Total Geral %

Trator Pulverizador V.D.H. 0,80    8,89       7,11        300 2.133,33   4,4%

Diesel lt 1,00    3,02       3,02        300 906,00      1,9%

Operador H.T. 0,008  40,00     0,32        300 96,00        0,2%

Vessarya lt 0,60    148,00   88,80      300 26.640,00  55,1%

Carbendazim lt 0,50    17,50     8,75        300 2.625,00   5,4%

Clorpirifós lt 1,00    21,00     21,00      300 6.300,00   13,0%

Tek-F lt 0,03    76,00     2,28        300 684,00      1,4%

Prêmio lt 0,05    600,00   30,00      300 9.000,00   18,6%

Total p/ Hectare TOTAL 161,28     48.384,33  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

A última aplicação é feita quando a soja começa a ter uma cloração amarelo 

ouro, daí não corre mais riscos de doenças na plantação. 

 

Tabela 18 – Quinta Aplicação Tratamento 

Recursos Un.  Med.Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Trator Puverizador V.D.H. 0,80    8,89        7,11        300 2.133,33    11,9%

Diesel lt 1,00    3,02        3,02        300 906,00      5,0%

Operador H.T. 0,008  40,00      0,32        300 96,00        0,5%

Aproach Prima lt 0,30    120,00    36,00      300 10.800,00  60,2%

Fastac lt 0,20    30,50      6,10        300 1.830,00    10,2%

Assist lt 0,40    12,50      5,00        300 1.500,00    8,4%

Tek-F lt 0,03    76,00      2,28        300 684,00      3,8%

Total p/ Hectare TOTAL 59,83      17.949,33  100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

A soja é colhida, geralmente nos meses de fevereiro e março, após a queda 

das folhas, com a haste e as vagens secas e umidade em torno de 14% nos grãos. 

Quando a produção é destinada para sementes, pode-se colher com um pouco mais 

de umidade. O início da colheita nesta fase evita perdas na qualidade do produto.  

Fatores como o mau preparo do solo, deixando desníveis no terreno e 

oscilações na altura de corte durante a colheita, semeadura em época não indicada, 

que promove baixa estatura ou acamamento nas plantas. As cultivares pouco aptas 

à região, presença de plantas invasoras, que promove alta umidade na área por 

maior tempo, e retardo na colheita são fatores indiretos que promovem  perdas na 

rentabilidade. 
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Tabela 19 – Colheita 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit. Valor Total Q ha. Total Geral %

Colheitadeira V.D.H. 0,33   190,47   62,86      300 18.856,67 49,3%

Seguro Colheitadeira V.H. 1,00   13,79     13,79      300 4.137,93   10,8%

Trator V.D.H. 0,33   52,08     17,19      300 5.156,25   13,5%

Carreta Graneleira V.D.H. 0,33   5,71       1,89        300 565,71      1,5%

Diesel lt 8,80   3,02       26,58      300 7.972,80   20,8%

Operador H.T. 0,066 80,00     5,28        300 1.584,00   4,1%

Total p/ Hectare TOTAL 127,58     38.273,37 100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

 

Basicamente, quando se fala de transporte expõe-se a movimentação de 

cargas entre dois pontos diferentes. Assim, o transporte é o fenômeno que consiste 

em movimentar cargas, de mercadorias, de produtos agrícolas, de insumos entre 

outros tantos produtos que se pode transportar, de um ponto inicial para um destino.  

 

Tabela 20 – Transporte 

Recursos Un.  Med. Quant. Valor Unit.Valor Total Q ha.Total Geral %

Caminhão V.D.H. 0,33    47,50     15,68      300 4.702,50   53,0%

Aferição Caminhão V.H. 0,20    2,50       0,50        300 150,00     1,7%

Diesel lt 4,00    3,02       12,08      300 3.624,00   40,8%

Motorista H.T. 0,033  40,00     1,32        300 396,00     4,5%

Total p/ Hectare TOTAL 29,58      8.872,50   100%

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

 

 Com a identificação do uso de todos os recursos utilizados desde a preparação 

do solo, plantio, aplicação de tratamento, colheita e transporte é possível apurar o 

custo total da produção, a ser apresentado no tópico seguinte.  

 

4.4 CUSTO TOTAL DA PRODUÇÃO 

Conforme apurado no tópico anterior, a Tabela 21, sintetiza o total de 

recursos utilizados na produção do grão.  

   Tabela 21- Custo Total da Produção 

Recursos Valor Total Q ha/H.T. Total Geral %

Máquinas e Equipamentos238,01         300            71.403,39       13,5%

Mão de obra 16,80           600            10.077,60       1,9%

Insumos 1.386,42       300            415.925,10     78,7%

Diesel 103,28         300            30.985,20       5,9%

Desp. da Casa 24.000,00     300 80,00             0,015%

IR 168.354,51   300 561,18 0,106%

TOTAL 1.744,51       528.391,29     100%  
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Percebe-se que o custo de produção por ha. ficou em R$ 1.964,35 sendo 

significativamente impactado pelos insumos, o que significa dizer que esses  

recursos são responsáveis por 79,9% do custo total, ou seja, é determinante na 

composição do custo.  

Comparando-se com a tabela divulgada pele IMEA (Instituto Matogrossense 

de Economia Agropecuária) o custo da lavoura em estudo ficou acima do custo 

médio da região Centro-Sul, onde a média e de R$ 1.600,03 por hectare com isso o 

custo se mantém em 22,77% maior, devido ao valor dos insumos, principalmente os 

fungicidas e secantes. Conforme tabela abaixo que nos mostra. 

Tabela 22 Comparação dos Custos da Lavoura em Estudo, com Lavouras do 
Restante do Brasil 

CUSTO DE PRODUÇÃO DE SOJA SAFRA 2017/2018 

MATO GROSSO - Outubro/2016

Componentes do Custo Transgênico

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA

Nordeste Médio - Norte Oeste Centro - Sul Sudeste Mato Grosso

DESPESAS COM INSUMOS 1.591,96 1.669,13      1.577,05 1.433,49    1.853,99   1.661,90     

 Sementes 312,40    262,80         229,29    257,93       352,20      283,48        

 Semente de Soja 241,26    226,45         208,54    242,58       336,64      250,10        

 Semente de Cobertura 71,14      36,35           20,74      15,35        15,56        33,38          

 Fertilizantes 596,02    669,67         656,84    533,34       704,78      652,81        

 Corretivo de Solo 44,00      37,25           88,80      37,54        72,89        55,20          

 Macronutriente 539,96    611,75         548,65    483,06       611,82      579,29        

 Micronutriente 12,06      20,67           19,38      12,74        20,07        18,32          

 Defensivos 683,55    736,66         690,92    642,22       797,02      725,61        

 Fungicida 153,64    176,90         211,58    214,40       313,79      210,92        

 Herbicida 134,54    121,09         174,06    122,88       141,02      137,20        

Inseticida 362,33    376,24         269,08    257,59       300,83      330,17        

Adjuvante 33,04      62,42           36,20      47,36        41,38        47,32          

Operação com Máquinas 137,25    84,28           150,91    80,36        154,85      119,66        

 Manejo Pré Plantio 12,33      6,42            95,06      7,68          48,59        32,37          

 Adubação e Plantio 18,24      16,89           15,70      2,05          51,20        23,08          

 Aplicações com Máquinas 88,03      18,66           17,92      23,71        23,21        31,30          

 Colheita 17,59      30,55           21,34      45,88        30,72        27,89          

 Manejo Pós Colheita 1,06       11,77           0,90       1,04          1,12         5,02            

 Mão de Obra 151,46    90,44           64,91      86,18        76,51        92,67          

TOTAL DAS DESPESAS. 1.880,68 1.843,86      1.792,87 1.600,03    2.085,35   1.874,22     

Produtividade Estimada: 54 sacas /há

Fonte: IMEA - Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária

 

Tabela 23 – Custo por saca e Produtividade por Hectare 

Custo Total Quantidade Custo por Produção por Custo por

da Lavoura de Hectares Hectare Hectare Saca

528.391,29     300 1.761,30     67 26,29      

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  
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A Tabela 23 trás informações sobre o custo da lavoura, quantidade, custo 

por hectare e custo por sacas produzidas. Estas informações são associadas a 

tabelas anteriores. 

 

4.5 CONTROLE DE ESTOQUE DA PROPRIEDADE 

Quando se trata de estoque também é importante contar com uma boa 

metodologia para poder reduzir evitar qualquer dano financeiro. Existem vários 

métodos que permitem controlar o estoque e garantir uma administração sóbria e 

lucrativa. A partir deles, você pode criar estratégias eficientes para o controle 

gerencial, além de resolver problemas. Na propriedade estudada, o método utilizado 

foi PEPS, (primeiro a entrar, primeiro a sair). 

 

Tabela 24 – Controle de Estoque da Propriedade 

Data Quan. Vlr Un. Total Quant. Vlr Un. Total Quant. Vlr Un. Total

Saldo Ant. 300     41,25 12.375,00   

mar/18 20.100 38,20 767.820,00 20.400 38,20 780.195,00 

mai/18 300      41,25 12.375,00   20.100 38,20 767.820,00 

jun/18 1.700   38,20 64.940,00   18.400 38,20 702.880,00 

jun/18 6.500   38,20 248.300,00 11.900 38,20 454.580,00 

jul/18 5.000   38,20 191.000,00 6.900   38,20 263.580,00 

jul/18 5.250   38,20 200.550,00 1.650   38,20 63.030,00   

1.650   38,20 63.030,00   -      38,20 -             

Estoque 0,00

Total 20.400 780.195,00 

Entrada Saida Saldo

 

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário 

 

Toda a propriedade rural ou empresa urbana, precisa estar atenta às 

dificuldades de gerenciar. É preciso ficar atento para conseguir o melhor preço 

possível, na tomada de decisão. 

Ressalta-se, ainda, nesta pesquisa o quanto é importante se ter o controle 

no estoque e o custo médio do mesmo. A relação entre os preços nos mercados 

correntes de futuros, ou à vista, onde as commodities são adquiridas para entrega 

imediata com isso proporciona boas oportunidades para ganhos significativos. As 

descobertas feitas mostram ser úteis para o produtor. 

 

 

 

https://blog.egestor.com.br/controle-de-estoques-a-importancia-de-um-sistema-de-gestao/
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Tabela 25 – Datas e Quantidades de Vendas Efetuadas 

Data Produto Un.Med. Quant. Vlr Un. Funrural Vlr Liq. Total

Saldo Anterior Soja SC 300 85,00 2,3% 83,05 24.913,50      

02/05/2018 Soja SC 1700 85,00 2,3% 83,05 141.176,50    

13/06/2018 Soja SC 6500 72,73 2,3% 71,06 461.871,87    

29/06/2018 Soja SC 5000 71,80 2,3% 70,15 350.743,00    

16/07/2018 Soja SC 5250 72,00 2,3% 70,34 369.306,00    

31/07/2018 Soja SC 1650 75,00 2,3% 73,28 120.903,75    

Receita Total Total 20.400 Preço Médio 72,01 1.468.914,62 

Fonte: Dados Fornecidos pelo Proprietário  

A venda se dá por etapa, parte da safra foi contratada antecipada, (venda de 

soja verde), sabendo que por ser uma commodities deve-se vender em partes. 

Alguns anos depois da safra o preço é maior do que as quantidades contratadas 

antecipadamente, porém conforme o ano pode ou não ultrapassar esse valor. O 

produtor espera uma oportunidade de bons preços, mas nem sempre isso acontece. 

Neste caso, parte foi vendida a R$ 85,00 (venda antecipada), após a colheita 

o preço não mais atingiu estes níveis. 

 

4.6 ANÁLISE DA LUCRATIVIDADE 

Tabela 26 D R E  Resultado do Exercício da Lavoura Estudada 

D R E 

Receita 1.468.914,62 %

(-) Funrural 33.785,04      2,30%

(=) Receita líquida 1.435.129,58 

(-) Custo do Produto Vendido 780.195,00    53,11%

(=) Lucro Bruto 654.934,58    

(-) Despesas 24.000,00      1,63%

(=) Lucro Antes do IR 630.934,58    

(-) Imposto de Renda 168.354,51    11,46%

(=) Lucro Líquido 462.580,07    31,49%  

 

 

Com análise na D R E fica claro que com uma receita bruta de R$ 

1.468.914,62, o custo de produção gira em torno de 53,11% e, somente 31,49% é o 

lucro líquido, pois 15,39% são impostos. O valor do imposto de renda foi calculado 

sobre o valor de R$ 1.468.914,62, dessa forma correspondendo a 11,46%. 

No Funrural, houve uma diminuição na taxa, passando para 1,5%, no mês 

de agosto, mas quando o produtor vendou a sua safra ainda estava em vigor 2,3%. 
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5. CONCLUSÃO 

A contabilidade de custos é relevante para a agricultura, assim como para o 

gestor da organização rural no conhecimento da propriedade e na utilização dos 

seus recursos. Pode auxiliar na gestão do negócio e no posicionamento de mercado.  

Este trabalho teve o objetivo: Identificar a lucratividade de uma lavoura de 

soja na safra 2017/2018 em uma propriedade de 300 hectares de área plantada no 

município de Vila Lângaro RS, levando em consideração todos os custos possíveis, 

previstos e também as despesas futuras. No entanto, é importante para o produtor, 

pois este depende do preço do mercado da agricultura para a venda de seus 

produtos, ou seja, é necessário que saiba o custo total de produção das culturas, por 

hectares, para que possa conhecer o melhor momento da venda para obter uma 

melhor lucratividade. 

Durante o desenvolvimento do estudo, os produtores acompanharam o 

trabalho e ajudaram passando informações para que fosse desenvolvido este 

trabalho com os dados mais próximos da realidade possíveis, e ao mesmo tempo, 

os produtores tinham grande interesse com a conclusão do estudo na referida 

propriedade.  

Considera-se que o objetivo foi alcançado uma vez que foi possível 

identificar o custo por hectare de R$ 1.944,35 assim como o custo da saca 

produzida de R$ 26,29. 

Na sequência, foi analisada a relação do custo, volume e resultados das 

culturas da soja, a aveia ucraniana, não foi vendida e sim usada para o consumo 

animal, e cobertura do solo. Identifica-se que o produtor possui uma lucratividade de 

145,60 %.  

Posteriormente, foram analisadas as margens de contribuição unitária e total 

dos mesmos, o ponto de equilíbrio e, a margem de segurança operacional deixadas 

pelas culturas estudadas. Por fim, o sistema proposto no decorrer do estudo, as 

informações geradas pelo mesmo alcançaram os objetivos propostos, pois cada 

situação foi possível realizar as análises das culturas. 
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