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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo calcular o custo da produção de 

culturas agrícolas, tais como, milho e soja, nas safras de 2015/2016 e 2016/2017. 
Na tentativa de alcançar o objetivo, buscou-se através da literatura fundamentar 
teoricamente os conceitos e definições de custos de produção da atividade rural. 
Então foram analisados os custos das safras em cada cultura para poder identificar 
qual é mais rentável, com o objetivo fim de auxiliar o agricultor em suas decisões. 
Uma das maiores dificuldades encontradas pelos produtores rurais é ter controle 
sobre os custos da produção das culturas desenvolvidas na propriedade. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi de natureza empírica 
e teórica, sendo inicialmente fundamentada através de pesquisa bibliográfica dos 
temas pertinentes ao estudo. Quanto ao tratamento dos dados, utilizou-se de 
abordagem quantitativa exploratória. Nos procedimentos técnicos a pesquisa definiu-
se como documental. O estudo foi realizado em uma propriedade do norte do Estado 
do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados a partir de documentos fornecidos 
pelo proprietário, sendo que após a análise dos mesmos, foi possível inferir qual das 
culturas é a mais rentável para o agricultor. Possuir a relação de custos bem 
definidas, permite calcular adequadamente a rentabilidade das culturas implantadas. 
Tendo essas informações devidamente ajustadas, também é possível construir um 
histórico dentro da propriedade, já que, as rentabilidades irão variar muito ao longo 
dos anos, em função de preço e produtividade. Ante o exposto, foi possível verificar 
que ambas as culturas, milho e soja são rentáveis: conforme dados das safras de 
2015/2016, observou-se que nesse ano a cultura do milho foi mais rentável, mesmo 
que com uma pequena margem em relação a soja. No entanto, na safra de 
2016/2017, a rentabilidade maior foi na cultura da soja. 

 
Palavras-chave: Análise de custos; Culturas; Produção; Rentabilidade.  
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1 INTRODUÇÃO  

A agricultura influencia diretamente a vida das pessoas. É responsável pela 

produção de alimentos, energia, vestuário e por suprir grande parte das 

necessidades humanas. Busca-se cada vez mais produzir forma sustentável, 

eficiente e rentável. 

O agronegócio é o motor da economia brasileira. Quando esse setor não vai 

bem, impacta diretamente a geração de empregos e os resultados de nossa balança 

comercial. A agricultura é uma atividade exposta a uma serie de riscos, uma vez que 

sua condução depende diretamente das condições climáticas, algo que é difícil de 

controlar. Além disso, os preços dos produtos agrícolas variam muito de acordo com 

a demanda em nível mundial.  

A soja tem sido a principal responsável pelo crescimento do agronegócio no 

país, não só pelo volume físico e financeiro envolvido, mas também pela 

necessidade da visão empresarial de administração da atividade por parte dos 

produtores, fornecedores de insumos, processadores da matéria-prima e 

negociantes. 

Nos países de agricultura desenvolvida, as pequenas propriedades rurais e as 

grandes fazendas são complementares. As grandes fazendas mecanizadas 

garantem uma parcela importante da comida que é consumida nos centros urbanos. 

As pequenas propriedades estão voltadas para o abastecimento das regiões onde 

estão situadas, normalmente no interior. No Brasil, ainda se discute se esses dois 

tipos de empreendimento podem coexistir. 

A importância da gestão de custos em uma propriedade rural se dá pela 

necessidade do controle adequado de todos os gastos e despesas envolvendo a 

safra, para que se obtenham informações capazes de auxiliar da tomada de 

decisões futuras. A partir disso, esse estudo se propõe a identificar através da 

análise dos custos de culturas como soja e milho qual é mais rentável e apresenta 

maior custo benefício para o produtor. Esse trabalho será realizado em propriedades 

do norte do Rio Grande do Sul, e serão analisados dois anos de cada cultura a fim 

de se observar qual delas trará mais resultados tornando-se a mais viável. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A agricultura pode ser considerada uma atividade que envolve altos riscos, 

estando exposta diretamente ao clima. Sua produção pode sofrer constantes 

mudanças impactando fortemente no produto final. Além disso, o produto originário 

da agricultura tem seus preços regulados pelo mercado em nível mundial. 

Identificar os custos é extremamente relevante, pois só assim a empresa 

será capaz de apurar sua real lucratividade e saber quais são suas despesas 

durante a produção desde o planejamento aquisição de matéria prima e insumos até 

a colheita, sendo assim possível visualizar a receita da safra.  

Com base nos resultados que essa pesquisa trará será possível identificar 

qual o produto apresentara maior custo benefício durante o ano analisado, sendo 

assim possível ajudar o gestor na tomada de decisão de qual cultura implantar. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Com a crescente necessidade de se produzir controlando os custos e 

buscando maior rentabilidade, se faz cada vez mais necessário um controle e 

planejamento na agricultura, em alguns casos esse controle inexiste não sendo 

possível ter uma análise precisa da rentabilidade das culturas, o que dificulta a 

observação dos reais gastos e lucros decorrentes do plantio. Essa falta de controle 

torna arriscada a escolha já que será impulsionada por fatores momentâneos e não 

pela real viabilidade da cultura 

Busca-se através da análise de todos os custos intrínsecos na produção 

possibilitar ao gestor da unidade agrícola, embasamento necessário para a tomada 

de decisão. Desta forma em que medida será possível analisar qual das 

culturas se torna mais viável e lucrativa para o gestor rural? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Será exposto seguir os objetivos gerais e específicos utilizados para 

fundamentar este trabalho que visa identificar qual cultura torna-se mais vantajosa 

tendo seus custos coletados e analisados. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Calcular o custo e resultado da produção de culturas como milho e soja, nas 

safras de 2015/2016 e 2016/2017. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) fundamentar teoricamente os conceitos e definições de custos e da 

atividade rural 

b) avaliar os custos e despesas das safras analisadas em cada cultura 

c) identificar qual a cultura mais viável e que se torna mais rentável 

d) coletar os dados e analisá-los de forma a possibilitar ao gestor agrícola 

embasamento na tomada de decisões 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A agricultura tem papel fundamental na economia brasileira, especialmente 

na produção de grãos onde cada vez mais se estuda e gera tecnologias 

proporcionando maior rendimento e retorno ao agricultor e ao país. Os grãos 

produzidos no Brasil são destinados especialmente a exportação, ao beneficiamento 

e ao setor pecuário, formando um ciclo de lucratividade. A agricultura impulsiona a 

economia brasileira sendo assim um setor estratégico, quando ocorrem problemas 

na produção isso afeta significativamente outras atividades econômicas como a 

geração de empregos e o PIB brasileiro. 

O produtor que conhece sua estrutura de custos, bem como o tipo de 

mercado que está inserido tem maiores possibilidades de identificar o nível ótimo de 

produção que maximiza seu lucro, bem como, garantir uma maior sustentabilidade 

futura de sua produção. Nesse contexto, nada mais pertinente que utilizar a teoria 

microeconômica, no que tange a teoria da firma para mapear os custos de produção 

identificando os desafios e as potencialidades desse sistema de produção. 

Determinasse, por nível de representatividade, duas culturas a soja e o milho, 

que são as culturas que vigoram na região. Assim, dadas às condições de 

comercialização desses produtos agrícolas, ou seja, dados os preços do mercado, 

identificar os mapas de custos e o nível ótimo de produção dessas cultivares 

avaliando qual dessas é mais rentável dependendo das escalas de produção de 

cada unidade produtiva investigada. 

No cenário econômico atual aumenta a necessidade de se reduzirem custos 

da produção tendo-se um controle e planejamento efetivo dos gastos e despesas. 

Em razão disso surge o controle contábil dentro das propriedades rurais que vem 
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para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões a fim de facilitar escolhas e 

processos, permitindo assim criar um planejamento estratégico.  

 Possuir a relação de custos bem definidas permite calcular adequadamente 

a rentabilidade das culturas implantadas. Calculando a rentabilidade pode-se definir 

a viabilidade ou não da implantação das culturas ao longo do tempo. Tendo essas 

informações devidamente ajustadas também é possível construir um histórico da 

cultura na propriedade, já que, as rentabilidades irão variar muito de ano para ano 

em função das condições de preço e produtividade. 

Dado sua importância torna-se indispensável o controle de custos e receitas 

nas culturas, já que, somente assim será possível avaliar a rentabilidade e conduzir 

o gestor na tomada de decisões através de um estudo e de dados mensuráveis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que se alcancem os objetivos do trabalho, nesse capitulo serão 

apresentados os principais temas e assuntos. 

 

2.1 CONTABILIDADE 

 

2.1.1 Definição e objetivos da Contabilidade 

Contabilidade é uma ciência cuja finalidade é obter e tabular informações a 

fim de se ter dados par ao planejamento, controle, avaliação da situação, e 

prestação de contas a pessoas cujo interesse seja a observação do patrimônio e as 

movimentações ao longo de determinado período. 

A contabilidade é uma ciência, que registra, faz o controle, mensura o 

patrimônio, gera informações para tomada de decisões e tem como objetivo principal 

atender seus usuários que necessitam das demonstrações financeiras, contribuindo 

efetivamente desta forma para uma gestão estratégica eficaz nas organizações 

(SANTOS ET AL, 2011).  

Para Toigo (2008, p. 24) “Contabilidade é a ciência que estuda e controla o 

patrimônio das companhias sob o ponto de vista econômico – financeiro, 

observando e registrando seus aspectos e suas variações decorrentes da gestão 

econômica” 

É um conjunto coerente de princípios lógicos, pois fornece para os 

contadores, investidores, administradores e estudantes uma melhor compreensão 

das práticas contábeis existentes e, ainda, orienta o desenvolvimento de novas 

práticas e novos procedimentos. Serve também, para coletar, acumular, registrar, 

resumir e analisar todos os fatos que afetam a situação de uma entidade 

(CREPALDI, 2008). 

No entendimento de Sá (2010, p. 46), “contabilidade é a ciência que estuda 

os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e 

comportamentos dos mesmos, em relação à eficácia funcional das cédulas  sociais”.  

Na concepção doutrinária de Padoveze (2008, p. 82), o conceito de 

contabilidade mostra um conjunto de teorias, práticas e técnicas utilizadas para 

atingir o objetivo de controlar o patrimônio de uma empresa. 
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Cada vez mais a contabilidade se faz necessária para controlar os gastos e 

receitas avaliar a situação financeira e ter um embasamento para planejar a gestão 

da empresa. Segundo Crepaldi (2008, p.17) “[...] contabilidade é um método 

universal utilizado para registrar todas as transações de uma empresa, que possam 

ser expressas em termos monetários”. 

A contabilidade tem como um de seus principais objetivos contabilizar a 

situação econômica e financeira do individuo e assim construir demonstrativos sobre 

isso. 

Segundo Crepaldi (2008, p. 16) “contabilidade pode ser definida de diversas 

formas. Numa visão geral, contabilidade é uma ciência, uma disciplina, um ramo de 

conhecimento humano, uma profissão que tem por objeto o estudo dos fenômenos 

patrimoniais”. 

Conforme Beuren (2007, p.30):  

 

A contabilidade tem como uma de suas principais funções suprir de 
informações úteis os gestores, cabe a ela gerar informações que deem o 
devido suporte ao processo de tomada de decisões em todos os seus 
estágios: no reconhecimento do problema, na identificação das alternativas 
possíveis e na escolha da melhor delas.  

 

Para Iudicibus (2004, p. 23) “o objetivo básico da contabilidade, pode ser 

resumido no fornecimento de informações econômicas para vários usuários” 

No entendimento de Greco e Arend (2001, p.11) “aplica-se a contabilidade 

sobre pessoas físicas ou jurídicas, que exerçam atividades econômicas para 

alcançar suas finalidades”. Ainda conforme os autores supracitados: 

Um dos objetivos implícitos da contabilidade é a apresentação de 
demonstrativos e relatórios condizentes com os estudos que os usuários 
pretendem efetuar, contendo os elementos informativos considerados 
importantes para as suas decisões.  

A contabilidade é um sistema que permite a analise de informações de 

natureza financeira, física, econômica avaliando as demonstrações obtidas durante 

o período contabilizado a fim de fornecer aos gestores ou interessados dados 

referentes a empresa, organização ou entidade em que foi realizada a contabilização 

(IUDICIBUS, MARION, FARIA , 2009) 

Conforme a opinião de Ribeiro (2009, p. 2), a contabilidade, é uma ciência 

social que tem por objeto o patrimônio das entidades econômico-administrativas. 
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Seu objetivo principal é controlar o patrimônio das entidades em decorrência de suas 

variações.  

Mas não somente para isso, a contabilidade tem o papel fundamental de 

oferecer aos indivíduos posições e demonstrações para uma avaliação da situação 

auxiliando assim na tomada de decisões.  

 

 2.1.2 O contexto histórico da contabilidade 

A necessidade de se contabilizar ou de alguma forma se ter um controle de 

algo, existe desde os tempos mais remotos e vem da necessidade dos ser humano 

em saber o que possui e em qual quantidade. 

A contabilidade surgiu de forma elementar, tendo em vista as necessidades 

que haviam desde o período paleolítico superior cerca de 10.000 e 20.000 mil anos 

atrás onde já se é possível ter provas de que se utilizava métodos de conhecimento 

contábil. (SÁ, 2008). 

A Ciência Contábil praticamente surgiu com o advento da civilização, com a 

sedentarização da humanidade e a descoberta da capacidade do homem de 

armazenar bens, nasceu a necessidade de controle desses bens. Há evidências 

históricas de registros contábeis na civilização dos sumérios, babilônios, assírios, 

egípcios, hebreus gregos, etc. (PADOVEZE, 2008). 

Iudicibus, Marion e Faria (2009, p. 10) “afirmam que mesmo que a 

contabilidade existisse desde os primórdios da civilização, ela teve um 

desenvolvimento muito lento no decorrer dos anos”. Segundo Ribeiro (2009,  p. 3), 

“a contabilidade se firmou como ciência com o advento do método das partidas 

dobradas, no final do século XV”. O método das partidas dobradas explica que em 

uma empresa haverão contas a pagar e contas a receber, e que elas deverão ter 

iguais valores. O método das partidas dobradas apoia-se no princípio da equação, 

onde representa a explicação de origem e efeito do fenômeno patrimonial. 

O método das partidas dobradas fundamenta-se na relação débito/crédito, 

tendo sido divulgado pela primeira vez pelo frade franciscano Luca Pacioli, em seu 

livro sobre geometria e aritmética, lançado em 1494 na cidade de Veneza na Itália. 

(RIBEIRO, 2009). 

A necessidade do homem de controlar sua riqueza é que proclamou o 

surgimento da contabilidade, à medida que esta riqueza se tornava mais complexa, 

mais se exigia desse instrumento de controle. A contabilidade só tende a crescer, 
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será a profissão do século, pois serve para organizar uma empresa em vários 

setores, sejam elas de pequeno ou de grande porte (SÁ, 2010). 

A contabilidade acompanha a evolução da sociedade desde o inicio dos 

tempos, já nos povos primitivos eles controlavam seu patrimônio e desenhavam nas 

cavernas, forma essa de registrá-los. Conforme a sociedade foi evoluindo a 

contabilidade evoluiu junto, passando da era agrícola onde o registro era feito de 

partidas simples, para a era industrial, era está em que houve um aumento do 

patrimônio devido ao acesso a máquinas para a produção sendo que assim não 

bastava apenas um registro do capital, mas sim um controle maior, surgindo às 

partidas dobradas. Atualmente o profissional contábil, além de fornecer relatórios 

deve gerenciar as informações, que auxiliam a administração na tomada de 

decisões. (PADOVEZE, 2008) 

Dessa forma pode se dizer que a contabilidade foi se desenvolvendo com as 

necessidades que surgiam no decorrer do desenvolvimento econômico. 

 

2.2 CONTABILIDADE RURAL 

A contabilidade rural torna-se cada vez mais importante com o crescimento da 

agricultura no cenário econômico brasileiro, se faz necessário que os agricultores 

possam tem um controle adequado de suas culturas para facilitar a tomada de 

decisões. 

Não é apenas os administradores que possuem interesse na contabilidade, 

diversos segmentos se utilizam das demonstrações contábeis para tomarem 

decisões. Investidores querem saber a lucratividade da empresa, fornecedores a 

situação atual e se serão capazes de honrar com suas dívidas, bancos avaliam se a 

empresa conseguirá pagar os empréstimos ofertados (MARION, 2005). 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas exigem uma correta gestão para 

que se possa obter o melhor resultado operacional e financeiro. O conceito clássico 

de administrar compreende uma série de funções que buscam como objetivo final o 

lucro, ou seja, administra pelo menor custo para obter o maior resultado. Conforme 

Crepaldi (2011) a administração rural pode ser caracterizada como o conjunto de 

ações decisórias: o que, quanto e como produzir, controlar o andamento do trabalho 

e avaliar os resultados alcançados, conforme Antunes e Engel (1999, p. 49): 
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Nos dias de hoje, o conceito geral de administração rural está sendo 
relacionado à necessidade de controlar e gerenciar um número cada vez 
maior de atividades que podem ser desenvolvidas dentro de uma 
propriedade do setor agropecuário. Basicamente, qualquer tipo de ação 
tomada pelo proprietário ou administrador de uma propriedade no sentido 
de controlar alguma coisa [...] vem sendo considerada como uma atividade 
ligada a práticas de administração rural. 

 

Dentre as práticas administrativas da administração rural estão o 

planejamento, com previsão das necessidades e geração de recursos, controle do 

andamento, comparando a realidade e o orçamento; o controle financeiro e de 

resultados, permitindo a identificação dos problemas operacionais e avaliação do 

desempenho de cada unidade estratégica de negócio; e o controle de produção 

(CREPALDI, 2011).   

Para a melhoria das atividades de gestão torna-se necessário que as 

propriedades rurais se transformem em “empresas rurais”, baseando suas atividades 

no planejamento e num sistema de gestão e controle de custos. Segundo 

Nepomuceno (2004), em toda atividade de produção é importante conhecer os 

custos envolvidos. É necessário considerar os custos direitos, indiretos, variáveis e 

fixos, buscando conhecer a realidade da produção e os valores pertinentes à 

atividade. 

A contabilidade é um dos principais sistemas de controle em formação para 

as empresas rurais, podendo, através de seus instrumentos, verificar a situação da 

empresa sob os mais diversos enfoques, tais como, análise de estrutura, de 

evolução, de solvência, de garantia de capitais próprios e de terceiros, de retorno de 

investimentos, entre outros. Dessa forma, é necessário elaborar informações 

contábeis que permitam ao produtor conhecer melhor sua propriedade e suas 

atividades desenvolvidas, destacando-se alguns pontos importantes, como: a) quais 

atividades produtivas ele desenvolve; b) planejamento e controle das atividades 

exploradas; c) ter as receitas e despesas evidenciadas para o desempenho do 

negócio; d) o potencial de crescimento da propriedade, e das atividades rurais; e) 

destacar o retorno dos seus investimentos, e principalmente saber qual o verdadeiro 

custo de produção (CREPALDI, 2011). 

Um sistema de custos tem atualmente objetivos amplos e bem definidos, 

que refletem sua importância como ferramenta básica para a administração de 

qualquer empreendimento, especialmente na agropecuária, onde os espaços de 

tempo entre produção e vendas, ou seja, entre custos e receitas, fogem à 
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simplicidade de outros tipos de negócio, exigindo técnicas especiais para 

apresentação não dos custos, mas dos resultados econômicos do empreendimento 

(SANTOS; MARION; SEGATTI, 2002). 

É necessário manter um sistema com a vantagem de obter o controle de 

custos totalmente integrado, e através de um simples lançamento financeiro gerar a 

movimentação do estoque, o controle de maquinários e implementos, os cálculos de 

depreciação, os custos de mão-de-obra, os custos operacionais totais e o valor 

unitário de cada segmento da propriedade rural, permitindo maior rapidez na tomada 

de decisões (MARION, 2005).  

A confecção dos custos de produção é o detalhamento de todas as 

despesas diretas e indiretas que devem ser controladas para que se possa saber, 

com exatidão, o quanto se está investindo para produzir, dentro das atividades 

produtivas desenvolvidas (ANTUNES; ENGEL, 1999). O sistema de custos é um 

conjunto de procedimentos administrativos que registra, de forma sistemática e 

contínua, a efetiva remuneração dos fatores de produção empregados nos serviços 

rurais. Os objetivos do sistema de custos no âmbito da propriedade rural são, de 

acordo com Santos, Marion e Segatti (2002. p. 34): 

 

a) Auxiliar a administração na organização e controle da unidade 
de produção, revelando ao administrador as atividades de menor custo, as 
mais lucrativas, as operações de maior e menor custo e as vantagens de 
substituir umas pelas outras. 

b) Permitir uma correta valorização dos estoques para apuração 
dos resultados obtidos em cada cultivo ou criação. 

c) Oferecer bases consistentes e confiáveis para projeção dos 
resultados e auxiliar o processo de planejamento rural, principalmente 
quando o administrador precisa decidir o que plantar, quando plantar e 
como plantar. 

d) Orientar os órgãos públicos e privados na fixação de medidas, 
como garantia de preços mínimos, incentivo à produção de determinado 
produto, estabelecimento de limites de crédito.  

 

A contabilidade rural fornece ao gestor informações sobre a empresa rural, 

assim é possível avaliar se a safra foi rentável, permite comparação com anos 

anteriores e analise dos custos implícitos no plantio ou outra atividade agrícola. 

Marion (2012, p. 3) diz que “a contabilidade pode ser estudada de diversas formas, 

quando de forma mais ampla encaixa-se em geral ou financeira, podendo também 

ser aplicada a um ramo de atividade especifica e assim denominada de outra forma”. 

Segundo Oliveira (2010, p.22) 
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Pode-se estudar de modo geral ou especifico um determinado 
setor do agronegócio por meio: 
- contabilidade agrícola e contabilidade rural, que compreendem a 
contabilidade geral aplicada as propriedades rurais de produção vegetal; 
- contabilidade zootécnica que é a contabilidade geral aplicada as 
propriedades de produção animal; 
- contabilidade da agroindústria que é a contabilidade geral aplicada às 
indústrias rurais. 

 
 

A contabilidade rural torna-se dessa forma uma ferramenta indispensável 

para uma boa gestão da empresa agrícola. 

 

2.3 CUSTOS 

 

2.3.1 Definição e objetivos da contabilidade de Custos 

Controlar o que está sendo feito e conseguir obter registros com informações 

tabeladas que facilitarão na gestão do negocio é de grande importância empresas 

de qualquer setor. 

Contabilidade de custos é um ramo da contabilidade pela qual se pode obter 

informações gerenciais, sendo possível assim verificar e mensurar dados obtidos, 

realizar planejamento e tomar decisões a partir dos mesmos controlando assim as 

operações e atividades (MISSAGIA; VALTER, 2012) 

A análise de custos surgiu em razão da necessidade de controles 

financeiros, administrativos e patrimoniais, possibilitando a apuração dos resultados 

(lucros ou prejuízos) nas atividades industriais, agrícolas e comerciais, e com esse 

controle tornou-se possível saber qual departamento, ou setor, os custos eram 

maiores e que poderiam ser reduzidos. A Contabilidade de Custos, cuja função 

inicial era de fornecer elementos para avaliação de estoques e apuração de 

resultado, passou, nas últimas décadas, a prestar duas funções muito importantes 

na Contabilidade Gerencial: a utilização dos dados de custos para auxílio ao controle 

e para tomada de decisões (VICECONTI; NEVES,  2003). 

A apuração de custos por uma empresa tem como finalidade atender as 

exigências legais, apurar os resultados das atividades, conhecerem os custos da 

atividade controlar e avaliar estoques facilitando assim na tomada de decisões 

(MIGLIORINI, 2001).  
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No entendimento de Padoveze (2003, p. 13) “muitas das terminologias 

nasceram das necessidades contábeis, legais e fiscais e, por isso, têm um 

significado importante e podem ser mantidas para o escopo gerencial de custos”.  

Na concepção de Martins (2010, p. 25): 

Custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, 
como custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens e 
serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. 
Exemplos: a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que 
imediatamente se tornou investimento, e assim ficou durante o tempo de 
sua Estocagem; no momento de sua utilização na fabricação de um bem, 
surge o Custo da matéria- prima como parte integrante do bem elaborado. 
Este, por sua vez, é de novo um investimento, já que fica ativado até sua 
venda. 

De acordo com Crepaldi (2010, p. 2) a Contabilidade de Custos “tem a 

função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para a tomada 

de decisões” ainda segundo o mesmo autor “uma organização necessita ter uma 

contabilidade de custos bem estruturada para acompanhar e atingir seus objetivos 

em um mercado dinâmico e globalizado”. 

A Contabilidade de Custos acabou por passar nessas últimas décadas, de 

mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais para importante arma de 

controle e decisão gerencial, apesar de já ter criado técnicas e métodos específicos 

para tal missão, ainda não conseguiu explorar todo seu potencial, aos poucos, vêm 

criando novos sistemas como o ABC e o Custeio - Alvo que permitam melhor 

gerenciamento de seus custos (MARTINS, 2010) 

Assim, custos não serve apenas para atender as legislações e ao fisco mas 

também para que se identifique os gastos e receitas a fim de contribuir de forma 

significativa nas tomadas de decisões. 

A contabilidade de custos tem muitos fins dentro de uma organização, não 

sendo apenas para relatórios gerenciais e controle. Para Perez Jr, Oliveira e Costa 

(2003, p. 29) “a contabilidade de custos integra a “Contabilidade Gerencial”, ou seja, 

um sistema cujo objetivo é gerar informações úteis á administração das empresas”. 

 Padoveze (2003, p. 9), afirma que: 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que a contabilidade de custos 
tem duas grandes áreas de atuação: 
Custo Contábil: Conceitos e técnicas voltados para a apuração do custo dos 
produtos e serviços para fins de contabilização e atendimento às 
necessidades legais e fiscais. 
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Custo gerencial: Conceitos e técnicas voltados para a gestão econômica 
dos produtos e serviços da empresa, suas atividades, unidades de negócio 
e seus gestores responsáveis, envolvendo as necessidades de controle, 
avaliação de desempenho e tomada de decisão.  

 
 

A contabilidade de custos serve também para atender ao fisco e a algumas 

legislações para isso é necessário que se utilize o custo adequado, dando se assim 

a importância do conhecimento e da aplicação da contabilidade na empresa. 

 

Para efeito de determinação da base de cálculo do imposto de 
renda e da contribuição social, o único sistema de custos aceitável é o 
custeio por absorção que além de seguir os princípios contábeis geralmente 
aceitos, deve, sobretudo, seguir as normas do Decreto-lei nº 1.598/77 e 
regulamentação complementar, isto é, deve ser integrado e coordenado 
com a contabilidade mercantil. (PEREZ JR.; OLIVEIRA; COSTA, 2003, 
p.31). 

 
 

Sendo assim a contabilidade de custos tem grande importância desde o 

planejamento da empresa, no controle das operações, na tomada de decisões e no 

conhecimento total do lucro da empresa.  

 

2.3.2 Terminologias utilizadas em Custos 

Para realização de qualquer trabalho na área de custos, é importante definir 

alguns termos que frequentemente são utilizados como sinônimos. É necessário 

conhecer, compreender e se familiarizar com as expressões relacionadas ao custo e 

seus significados para que se torne possível um bom entendimento da contabilidade 

de custos.  

A contabilidade de custos faz uso de termos próprios, é necessário que se 

haja um entendimento para que seja aplicada de forma coerente. Segundo Martins 

(2010, p.24) “é absolutamente necessário que passem a dar aos objetivos, conceitos 

e idéias o mesmo nome, sob pena de, no mínimo, reduzir-se o nível de 

entendimento”        

Neste sentido Martins (2010, p.24) explica que “desde que duas pessoas 

resolvam se comunicar, é absolutamente necessário que passem a dar aos objetos, 

conceitos e ideias o mesmo nome, sob pena de no mínimo reduzir-se o nível de 

entendimento”. Padoveze (2003, p.13) esclarece sobre as necessidades de 

definições claras e precisas para cada terminologia utilizada, o autor informa que na 

prática: 
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Palavras como custo, despesas, consumo, gastos, dispêndio são utilizadas 

largamente como sinônimos. Não há nenhum mal nisso porque, de fato elas tendem 

a querer expressar as mesmas coisas. Convém, contudo, fazer uma distinção técnica 

entre as principais terminologias, objetivando clarear os significados em sua 

utilização nos modelos de decisão de caráter empresarial. Muitas das diferenças de 

terminologias nascem das necessidades contábeis, legais e fiscais e, por isso, têm um 

significado importante e podem ser mantidas para o escopo gerencial de custos. 

 

Para Leone (2010, p. 32) “a terminologia e seu significado deve ter ampla 

aceitação, principalmente entre os contadores”. Cada uma das terminologias 

apresenta fases da empresa e devem ser identificadas corretamente para que se 

obtenha um demonstrativo eficiente na tomada de decisões.  

 

a) Gastos 

Gasto é toda transação financeira que gera uma diminuição do capital 

financeiro ou de ativos para empresa. Compra de um produto ou serviço qualquer, 

que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse 

representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro) 

(MARTINS, 2010). Gasto é o valor arcado pela empresa para obter um produto ou 

serviço, representado pela entrega ou promessa de entrega de algum ativo. 

 

b) Despesas 

As despesas são oriundas de processos dentro da empresa que tem em 

vista uma troca por produto final gerando receita para organização. É o bem ou 

serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. São itens 

que reduzem o Patrimônio Líquido e quem têm essa característica de representar 

sacrifícios no processo de obtenção de receitas  (MARTINS, 2010). 

 Segundo Padoveze (2003, P. 17), “custos são gastos para se conseguir um 

produto (adquirir ou fabricar) e despesas são gastos para vender esses produtos”. 

Assim despesas são bens ou serviços consumidos para se auferir receitas dentro da 

organização. 

 

c)  Desembolso 

Desembolso seria toda saída de capital financeiro para entrada de materiais 

ou pagamentos de algo utilizado. Consiste no pagamento do bem ou serviço, 

independentemente de quando o produto ou serviço foi ou será consumido (BRUNI; 

FAMÁ, 2008). 
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 Para Viceconti e Neves, (2013, p.13) desembolso é o “pagamento resultante 

da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitantemente com o gasto 

(pagamento á vista) ou depois deste (pagamento a prazo)” 

Martins  (2010, p. 27) salienta que “Custo e Despesa não são sinônimos; 

têm sentido próprio, assim como Investimento, Gasto e Perda. A utilização de uma 

terminologia homogênea simplifica o entendimento e a comunicação”. 

Assim desembolso é o pagamento efetuado ao se adquirir bens ou serviços. 

  

d) Investimento 

Os investimentos feitos pelas empresas visam à aquisição de componentes 

essenciais ao funcionamento da mesma, é importante obter para que o capital de 

giro não seja comprometido. Na concepção de Padoveze (2003, p. 17) os  

investimentos “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”. 

 O gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a 

futuro (s) período (s), ainda para  Martins (2010, p,25): 

Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços 
(gastos) que são ““estocados” nos Ativos da empresa para baixa ou 
amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu 
desaparecimento ou de sua desvalorização são especialmente chamados 
de investimentos”. 

 
Para Bruni e Famá (2008, p. 73), os investimentos “ficam temporariamente 

“congelados” no ativo da entidade e, posteriormente e de forma gradual, são 

descongelados e incorporados aos custos e despesas”. 

Investimento são gastos efetuados em bens ou serviços com benefícios 

futuros, normalmente tornando-se imobilizado na empresa. 

 

e) Perdas 

A perda se dá quando determinado produto se deterioriza ou fica 

inconsumível sem troca ou reembolso pelo fornecedor. Segundo Martins (2010, p. 

26) perdas são ” bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária” 

Já no entendimento de Leone (2010, p.34): 
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As perdas só são consideradas perdas quando são anormais, 
quando não foram programadas. As perdas normais serão absorvidas pelos 
custos das operações. As perdas representam a diminuição de um ativo 
sem que haja a contrapartida de uma receita ou ganho. 

Sendo assim todo consumo que não é absorvido pelos custos das 

operações e que são identificados como anormais classifica-se como perda. 

 

2.3.3 Classificação dos Custos 

A classificação de custos ocorre em qualquer tipo de atividade, seja ela 

industrial, comercial, ou prestação de serviços. Independentemente do tipo de 

atividade, a forma de classificação ocorre da mesma maneira. Os custos são 

classificados observando-se o produto final em diretos e indiretos e observando-se a 

quantidade produzida em fixos e variáveis. 

Custos quanto ao produto final: para classificar os custos em diretos e 

indiretos, deve-se observar o produto produzido e identificar a possibilidade de 

mensuração ou não destes custos. Feito isso se deve observar também o processo 

produtivo, pois a classificação ficará correta pode-se verificar estes dois itens.  A 

seguir serão expostas algumas teorias referentes a essas classificações. 

 

2.3.3.1 Custos Diretos 

Custos diretos são aqueles relacionados diretamente com a produção do 

produto para que se possa ter uma medida do gasto utilizado. A expressão custo 

direto significa que ele é direto em relação a um produto. 

Para Wernke (2005, p. 7), custos diretos “são aqueles custos que podem ser 

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

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

fisicamente identificados para um segmento particular em consideração”.  No 

entendimento de Leone (2012, p.59) “são todos os custos que se conseguem 

identificar com as obras, do modo mais econômico e lógico”. Os custos diretos de 

acordo com Missagia (2001, p. 115) “são aqueles que possuem uma identidade com 

o produto fabricado, sendo apropriados diretamente a eles”.  

Os atributos que definem um custo direto em relação ao produto final são: 

possibilidade de verificação, possibilidade de medição, identificação clara, 

possibilidade de visualização da relação do insumo com o produto final, 
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especificidade ao produto etc. (PADOVEZE, 2003, p. 41). Ainda segundo o mesmo 

autor 

Os custos diretos são aqueles que podem ser fisicamente 
identificados para o segmento particular em consideração. Assim, se o que 
está em consideração é uma linha de produtos, então os materiais e a Mao 
de obra envolvidos na sua manufatura seriam custos diretos. Dessa forma 
relacionando-os com os produtos finais, os custos diretos são os gastos 
industriais que podem ser alocados direta e objetivamente aos produtos. 

Observa-se que todos os autores concordam no que se refere à forma de 

identificar se um custo é direto ou não, isto é, para ser considerado direto é 

necessário que se tenha uma medida exata bem como que este custo seja 

identificado ao produto que está sendo produzido.  Custos diretos são tudo que pode 

ser mensurável, como por exemplo, a matéria prima utilizada no processo de 

fabricação do produto. 

 

2.3.3.2 Custos Indiretos 

É o custo que não podemos determinar com precisão sobre cada produto, 

por isso ele é rateado ou alocado com base em algum critério. Conforme Migliorini 

(2001, p. 10) “são aqueles apropriados aos produtos em função de uma base de 

rateio ou algum critério de alocação”. 

Custos indiretos são custos imputados aos produtos de forma indireta, ou 

seja, não há por razões técnicas, uma base precisa para sua alocação, sendo 

necessário para tanto utilizar-se de rateio ou rastreamento.  Na visão de Ching 

(2001, p. 27) os custos indiretos são aqueles que “não podem ser diretamente 

apropriados a um objeto de custo, senão por meio de rateio estimados e arbitrários”. 

Segundo Martins (2010, p.41) “o uso de uma taxa de custo indireto hospitalar 

predeterminado proporciona um método de apropriar os custos indiretos com 

rapidez suficiente para atender as necessidades da administração”. 

Padoveze (2003, p. 42), também comenta que “os custos indiretos 

caracterizam-se, basicamente, por serem de caráter genérico e não específicos a 

produtos finais. Sua relação com os produtos finais existe, porém de forma indireta”. 

Martins ( 2003, p.79) 

Todos os custos indiretos só podem ser apropriados, por sua 
própria definição, de forma indireta aos produtos, isto é, mediante 
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estimativas, critérios de rateio, previsão de comportamento de custos etc. 
Todas essas formas de distribuição contem, em menor ou maior grau, certo 
subjetivismo; portanto, a arbitrariedade sempre vai existir nessas alocações, 
sendo que às vezes ela existirá em nível bastante aceitável, e em outras 
oportunidades só as aceitamos por não haver alternativas melhores. 

Os custos indiretos são apropriados aos portadores finais mediante o 

emprego de critérios pré-determinados e vinculados a causas correlatas, como mão-

de-obra indireta, rateada por horas/homem. 

Os custos são classificados também quanto à quantidade produzida, isto é, 

deve-se observar o comportamento dos mesmos conforme altera o volume 

produzido.  Nesta fase eles são classificados como fixos e variáveis.  

 
2.3.3.3 Custos Fixos 

São os custos incorridos para se fabricar o produto, que não têm relação 

com a quantidade produzida, ou seja, seu valor não varia dependendo da 

quantidade produzida. No entendimento de Falk (2001, p. 27) os custos fixos, na 

área da saúde, são custos que “estão estáveis e não variam em relação ao número 

de pacientes atendidos”. 

Para Hadji custos fixos (2013, p.29) “não são afetados por mudanças nas 

atividades. Consequentemente, a medida que o nível de atividade aumenta e 

diminui, os custos totais permanecem constantes, a menos que sejam influenciados 

por alguma força externa”. Segundo Padoveze (2003, p. 54) “o custo fixo 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” 

Wernke (2005, p. 8) ressalta que os custos fixos “relacionam-se mais 

especificamente com a capacidade instalada, ou com a estrutura física que a 

empresa possui, sendo seu valor total desvinculado do volume fabricado.”  

 

2.3.3.4 Custos Variáveis 

São os custos que irão variar conforme a produção, conforme maior a 

produção haverá aumento dos custos variáveis assim como uma diminuição da 

mesma implicara em uma diminuição dos custos. Martins (2003, p. 25) explica que 

custos variáveis “são aqueles que variam na mesma proporção do volume de 

produção médica e possuem como características fundamentais” são variáveis no 
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total consumido no período; são fixos unitariamente; e a responsabilidade pelas 

variações do serviço de enfermagem.  

Na opinião de Beulke e Bertó (1997, p. 35) “os custos variáveis podem ser 

considerados como aqueles valores que se modificam em face ao volume de 

atividade: aumentando quando este cresce, contraindo quando o atendimento é 

reduzido”.  

Consideram Bruni e Famá (2008, p. 30), que “exemplos óbvios de custos 

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

embalagens. Quanto maior a produção, maior o consumo de ambos”. O custeio 

variável é um tipo de custeamento que consiste em considerar como Custo de 

Produção do Período apenas os Custos Variáveis Incorridos. (VICECONTI; NEVES, 

2013) 

A Matéria prima é um exemplo de custos variável, já que irá variar 

significativamente conforme a quantidade produzida. 

Existem ainda outras classificações que são apresentadas pelos autores, 

para fins de definições neste trabalho foram abordados ainda os custos semi-

variáveis e semi-fixos. 

 

2.3.3.5 Custos semifixos 

Têm valor total constante até certo volume de produção. Superado tal nível 

de atividade há uma modificação do valor total naquele período, que se mantém até 

que novo patamar de atividades seja atingido. (WERNKE, 2005). 

São os custos que são fixos numa determinada faixa de produção, mas que 

variam se há mudança dessa faixa. Para Padoveze (2003, p. 61) “são considerados 

semi-fixos aqueles custos que tem dentro de si uma parcela fixa e uma parcela 

variável”, ou seja, se não houver nenhuma atividade produtiva ou de venda, a 

empresa incorrerá assim mesmo em uma parcela do custo fixo, sua parte fixa.  

Conforme Martins (2010, p. 25) em hospitais e agências de saúde, “são 

aqueles que tendem a permanecer fixos ao longo da produção médica e possuem 

as características de serem fixos ao longo da produção médica, de serem variáveis 

e decrescentes unitariamente e da responsabilidade por sua inocorrência e por 

variações é da alta administração”. 

Um exemplo de custos fixos é o aluguel da fabrica, que não irá variar 

conforme a produção, é o valor exato combinado em contrato e pré estabelecido. 
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2.3.3.6 Custos semivariáveis 

São custos que variam com o nível de produção, mas que, entretanto, tem 

uma parcela fixa que existe mesmo que não haja produção. Conforme Padoveze 

(2003, p. 59), “um custo é considerado semivariável quando se nota que, 

aumentando ou diminuindo o volume de produção, há um aumento ou diminuição no 

valor total dos custos, porém sem uma relação direta e proporcional”. 

Bruni e Famá (2008, p. 31), conceituam custos semivariáveis como: 

 

Correspondem a custos variáveis que não acompanham 
linearmente a variação de produção, mas aos saltos, mantendo-se fixos 
dentro de certos limites. Exemplos de custos semivariáveis podem ser 
apresentados por meio dos gastos com contratação e pagamento de 
supervisores ou referentes ao aluguel de máquinas copiadoras. Dentro de 
certos limites, como o numero de funcionários sob supervisão ou 
quantidade de copias realizadas, os gastos são fixos. Quando o patamar é 
excedido, porém, os gastos variam, assumindo um novo patamar.  

 
 

Alguns tendem a permanecer constantes em montante total através de 

certas faixas de produção e, então, aumentam ou diminuem quando é atingida outra 

faixa. 

 

2.4 MÉTODOS DE CUSTEIO 

Os métodos de custeios definem os gastos que devem fazer parte da 

apuração do custo unitário dos produtos e serviços finais, corresponde à 

metodologia utilizada. 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 (PADOVEZE, 2003). 

É possível entender que existem diferentes métodos de custeio, sendo que 

cada um possui suas limitações e suas características especificas, cabe à empresa 

que irá utilizar definir qual se adapta melhor a atividade pretendida 

Na concepção de Padoveze (2003, p. 147), existe mais de um método de 

custeio, pois: 

 
A existência de mais de um método de custeio decorre das visões 

que as pessoas têm sobre o que é custo de produto. Alguns entendem que 
só devem ser atribuídos aos produtos custos perfeitamente identificáveis e 
mensuráveis unitariamente, não devendo existir rateios de custos gerais ou 
comuns, enquanto outros entendem que a distribuição de custos comuns é 
justificável e deve ser feita. 
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No entendimento de Perez Jr.; Oliveira e Costa (2003, p. 153) “uma das 

principais utilidades de um bom sistema de custos é servir como ferramenta de 

controle sobre as atividades produtivas, em todas as suas fases e seus 

departamentos”.  

É necessário que a empresa defina qual método de custeio melhor se 

adapta ao ramo de atividades exercidas por ela. Entre eles estão o custeio por 

absorção, custeio variável e custeio ABC, que serão tratados nesta pesquisa. 

 

2.4.1 Custeio Por Absorção 

Entende-se como custeio de absorção o método que reúne todos os custos 

ocorridos para deixar o produto na sua atual situação, não interferindo se eles são 

diretos ou indiretos.  

Beulke e Bertó (1997, p.38) explicam que “o custeio por absorção tem como 

característica principal a apropriação integral de todos os custos diretos e indiretos 

ou então fixos e variáveis aos serviços prestados”. Padoveze (2003, p. 175) 

concorda com os demais autores afirmando que o “custeio por absorção é o método 

legal e fiscal que utiliza, para formar o custo unitário dos produtos e serviços, apenas 

os gastos da área industrial”.  

Neste método de custeio, todos os custos de produção são apropriados aos 

produtos. Conforme explica, os custos de produção “podem ser apropriados 

diretamente como é o caso do material direto e mão-de-obra direta, ou 

indiretamente, como é o caso dos custos indiretos de fabricação (CREPALDI, 2009). 

Wernke (2005, p. 19) enfatiza que “o Custeio por Absorção designa o 

conjuntos de procedimentos realizados para atribuir todos os custos fabris, quer 

fixos ou variáveis, diretos ou indiretos, aos produtos fabricados em um período.”  

Conforme Leone (2010, p. 238), 

É aquele que faz debitar ao custo dos produtos todos os custos da 
área da fabricação, sejam esses custos definidos como custos diretos ou 
indiretos, fixos ou variáveis, de estrutura ou operacionais. O próprio nome 
do critério é revelador dessa particularidade, ou seja, o procedimento é 
fazer com que cada produto ou produção (ou serviço) absorva parcelas dos 
custos diretos e indiretos, relacionados a fabricação.   
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Para Perez Jr.; Oliveira e Costa (2003, p. 63) “custeio por absorção é o 

método derivado da aplicação dos princípios contábeis geralmente aceitos e é, no 

Brasil, adotado pela legislação comercial e pela legislação fiscal”.  

Os custos indiretos são distribuídos aos departamentos de serviço, aos 

departamentos de produção e por último aos produtos.  No que diz respeito aos 

departamentos de produção esses “são os departamentos que promovem algum tipo 

de modificação sobre o produto”, já, segundo o autor os departamentos de serviços 

“são os departamentos por onde não passam os produtos, na maioria dos casos. 

Suas funções são basicamente prestarem serviços aos demais departamentos 

produtivos” (CREPALDI, 2009).   

Segundo Padoveze (2003), custeio por absorção “é o método que é 

aderente aos princípios fundamentais de contabilidade utilizados praticamente em 

todo o mundo, tanto pela legislação comercial quanto pela legislação fiscal”.  

O Custeio por absorção é um método legalmente aceito no país, exigido pela 

legislação e tratado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

 

2.4.2 Custeio Variável 

Nesse método é utiliza-se apenas os custos variáveis que são alocados e 

claramente identificados ou medidos na produção dos produtos ou serviços 

prestados. 

Conforme Ching (2001, p. 32) “este método apropria todos os custos 

variáveis, quer diretos e indiretos, mas tão somente as variáveis. Ele ignora a 

parcela fixa do custo indireto de fabricação, tratando-a como despesa do período e 

indo diretamente para o resultado”.   

No entendimento de Leone (2012, p. 390), o “custeamento variável é um 

critério usado para acumular os custos de qualquer objeto ou segmento da 

empresa”. Ainda conforme o autor, custeamento variável é assim denominado 

”porque trata dos custos que variam com o parâmetro operacional que foi escolhido 

para ser base de volume ou da atividade ou segmento, cujos custos e operações”.  

Segundo Crepaldi (2009, p. 150) o custeio variável e/ou direto como chama alguns 

autores, 

 

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 se mantêm estáveis perante volumes de produção/venda oscilante dentro de 
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certos limites” ainda conforme o autor, “nesse método de custeio, os custos fixos 

temo mesmo tratamento das despesas, pois são consideradas despesas do período 

independentemente de os produtos terem ou não sido vendidos. 

 

O método de custeio variável não segue os princípios fundamentais de 

contabilidade do regime de competência e confrontação, por isso não é reconhecido 

para efeitos legais. No entanto e de grande auxilio na tomada de decisões, sendo 

bastante usados para fins gerenciais (CREPALDI, 2009). 

Wernke (2005, p. 89) caracteriza esse método expressando seu conceito: 

 
Esse método assume que somente os gastos variáveis de 

produção e de comercialização do produto ou serviço (como matérias-
primas utilizadas, serviços de terceiros aplicados ao produto, tributos sobre 
vendas, comissões de vendas etc.) devem ser considerados no 
custeamento da produção. Todos os demais gastos, que não são facilmente 
associáveis a determinado produto ou serviço, devem ser transferidos à 
demonstração do resultado (DRE) como despesas do período, sem serem 
apropriados aos produtos fabricados (ou serviços prestados).  

 

O método de Custeio variável não é aceito pela legislação tributária para fins 

de avaliação de estoques: somente é permitido pelo Fisco se forem adequados os 

valores aos que seriam obtidos se fosse adotado o Custeio por Absorção (WERNKE, 

2005).  

Com este método, é possível obter o custo do produto de forma rápida e não 

complexa o que acaba tornando-se uma vantagem em relação aos demais, 

consegue também manter o mesmo custo unitário independente do volume de 

produção. É um método bastante utilizado para fins gerenciais possui mais clareza, 

porém não é aceito pelo fisco. 

 

2.4.3 Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

Entende-se, que através das dificuldades encontradas no processo de rateio 

dos custos indiretos, que surgiu esse método onde o processo da empresa é 

separado em atividades possibilitando que os custos possam ser atribuídos de forma 

mais justa e coerente.  

Wernke (2005, p. 23) atribui algumas características a esse método: 

 

O ABC caracteriza-se pela tentativa de identificação dos gastos 
das diversas atividades desempenhadas por uma empresa, 
independentemente de que sejam executadas dentro ou fora dos limites 
físicos de um setor, departamento ou até mesmo da própria organização. 
Após identificar essas atividades, busca-se conhecer o montante de 
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recursos consumidos por estas no período (geralmente de um mês), com 
relação aos salários, ao material de expediente, à energia elétrica, ao 
aluguel, à depreciação do equipamento fabril etc.. 

 

Conforme Ching (2001, p. 37) “o método ABC incorpora os mais recentes 

avanços na contabilidade de custos e contabilidade gerencial. O propósito do ABC é 

mensurar com mais precisão os recursos consumidos nos tratamento considerando 

suas diferentes complexidades”.    

Para Martins (2010, p. 112) o custeio ABC “é uma ferramenta que permite 

melhor visualização dos custos através da análise das atividades executadas dentro 

da empresa e suas respectivas relações com os produtos”.  Na visão de Leone 

(2010, p. 255) “o ABC é um sistema de custeio baseado na análise das atividades 

significativas desenvolvidas na empresa”. Ainda conforme o autor o objetivo imediato 

do sistema é “a atribuição mais rigorosa de gastos indiretos ao bem ou ao serviço 

produzido na empresa, permitindo um controle mais efetivo desses gastos e 

oferecendo melhor suporte às decisões gerenciais”.      

Martins (2010, p. 85) ressalta que no contexto: 

 

Visão departamental e objetivo de atendimento à legislação-, o 
ABC é um instrumento muito útil da Contabilidade de Custos no sentido de 
que o Custeio por Absorção apresente custos produtos que tenham sentido 
mais lógico e não sejam distorcidos por rateios tantas vezes muito 
arbitrários.  

 

Através do método ABC, é relacionado as atividades com maior importância 

dentro de um processo, e após serão alocados os custos com diversos insumos 

utilizados para executar tal atividade. 

 

2.5 ATIVIDADE AGRICOLA NO BRASIL 

A agricultura é, historicamente, umas das principais bases da economia 

brasileira, desde os primórdios da colonização até o século XXI, evoluindo das 

extensas monoculturas para a diversificação da produção. Inicialmente produtora de 

cana-de-açúcar, passando pelo café, a agricultura brasileira apresenta-se como uma 

das maiores exportadoras do mundo em diversas espécies de cereais, frutas, grãos, 

entre outros. 

Desde o Estado Novo, com Getúlio Vargas, cunhou-se a expressão que diz 

ser o "Brasil, celeiro do mundo" - acentuando a vocação agrícola do país.  Apesar 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Fruta
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disto, a agricultura brasileira apresenta problemas e desafios, que vão da reforma 

agrária às queimadas; do êxodo rural ao financiamento da produção; da rede 

escoadora à viabilização econômica da agricultura familiar: envolvendo questões 

políticas, sociais, ambientais, tecnológicas e econômicas. 

Segundo resultados de pesquisa feita pelo IBGE, no ano de 2016, apesar da 

crise financeira, o Brasil vem tendo uma produção agrícola recorde, com 

crescimento na ordem de 22,1%. A safra 2016/2017 de grãos deve chegar a 227,9 

milhões de toneladas, com aumento de 22,1% ou 41,3 milhões de toneladas em 

relação aos 186,6 milhões da safra passada.  (LEITÃO, 2008).  

Toda uso para fins comerciais ou simplesmente para produção, extração ou 

manutenção de alguma atividade que utilize o solo e os recursos naturais 

caracteriza-se atividade agrícola. 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 á obtenção de produtos que venham a satisfazer as 

necessidades humanas (CREPALDI, 2009). 

 A empresa rural é a unidade de produção em que são exercidas atividades 

que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas florestais, com 

a finalidade de obtenção de renda (CREPALDI, 2009). A renda proveniente da 

atividade agrícola concentra-se em determinados períodos, não sendo 

necessariamente um valor fixo mensal, pode se dizer que a receita concentra-se 

normalmente, durante ou logo após a colheita (MARION, 2014). 

A empresa rural se distingue das demais, pois conta com alguns critérios de 

risco, por exemplo, o clima que pode influenciar no produto final não produzindo 

produtos uniformes, as condições biológicas, tempo de produção e de trabalho 

também as distingue dos outros setores da economia (CREPALDI, 2009). 

A atividade rural compreende hoje grande parte da economia brasileira, 

assim sendo o controle de custos nessas atividades, contribui para melhor gestão da 

unidade agrícola além de se tornar cada vez mais importante para o país. 

 

2.6 CULTURAS DE VERÃO 

Pode se dizer que são as culturas mais importantes em termos econômicos 

para os produtores, movimentando um grande volume de grãos na safra de verão. O 

manejo das lavouras no inverno está sempre voltada para o verão, influenciando na 
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época de semeadura e cultivar que será implantada, além de fornecer uma boa 

rotação de cultura, palhada, e diminuir os níveis de plantas daninhas da área. 

O milho é uma cultura que atualmente exige alta tecnologia para o seu 

cultivo, os produtores que objetivam alcançar altos rendimentos necessitam se 

tecnificar. Os grãos deste são utilizados para inúmeros fins, ração, óleo, farinha, 

entre outros; e com isso a demanda vem aumentando dia-a-dia. Na região o milho 

possui uma área consideravelmente pequena se comparado à soja, principal 

competidor de espaço, porém está bem cultivada responde ao seu potencial. 

A soja é um dos principais produtos de exportação do Brasil e uma das 

principais commodities do mundo. Cerca de 90 % da área cultivada no verão é 

representada pela soja, representando a principal renda para os agricultores da 

região norte do Estado. A cada safra a produção vem aumentando e batendo 

recordes de toneladas colhidas que impulsionou o produtor ainda mais á aumentar 

sua área de cultivo (EBC, 2017). 

 

2.6.1 Milho  

O milho é uma cultura que pode ser muito bem encaixada na proposta do 

sistema de plantio direto na palha, ocasionando uma rotatividade de cultura no 

verão. Além de trazer benefícios como a elevada quantidade de palha e raízes que 

ao se decomporem resultaram em matéria orgânica para o solo, ainda evitando 

erosão. Muitos estudos ainda revelaram que soja no ano subsequente ao milho, 

acarreta aumentos de produção.  

A cultura de grãos vem batendo recordes de rendimento no Rio Grande do 

Sul, chegando em torno de 29 milhões de toneladas para a primeira safra e 60 

milhões de toneladas para a segunda safra. O cultivo do milho possui um alto custo 

e grandes riscos devido as intempéries climáticas, que podem comprometer a 

produção (EBC, 2017).  

O milho é cultivado em praticamente todo o território brasileiro, sendo que 

92% se concentram nas regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul; esta última é a que 

possui maior área contribuindo com 47%. Os grãos podem ser destinados tanto para 

o consumo humano como para a alimentação animal, garantindo a demanda do 

mesmo. A maior parte desta ração é destinada para suínos, aves e bovinos, sendo 

consumida num total de 35 milhões de toneladas e com o grande crescimento da 
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cadeia de carnes estima-se que em 2018 seja produzida aproximadamente 60 

milhões de toneladas para atender a demanda (EMPRAPA, 2017). 

A maior parte das semeaduras são realizadas no final de agosto e início de 

setembro com o intuito de não correr o risco de faltar precipitações no período mais 

crítico da cultura. Porém por vezes as geadas que se formaram no final do mês de 

setembro causam grandes danos para a cultura na região. Quando o fator 

disponibilidade hídrica não é limitante, a melhor época de semeadura é aquela que 

faz coincidir o florescimento e o início do subperíodo de formação e enchimento de 

grãos (planta com maior área foliar) com os meses de mais elevada temperatura do 

ar e radiação solar.   

Para um manejo eficiente das plantas daninhas na área de milho devemos 

começa-lo antes de implantarmos a cultura, pois está poderá ser prejudicada nos 

primeiros momentos após a emergência da planta. Por isso deve se realizar uma 

boa dessecação, recomenda-se aos produtores realizarem o controle visando às 

plantas maiores que estavam estabelecidas como a aveia e azevém, 20 a 30 dias 

antes do plantio da cultura de verão. 

Se ocorrer incidência de doenças do milho, mesmo se tratando de sementes 

sadias não se descarta a possibilidade de um controle químico para as doenças 

foliares, porém, esta prática ainda pouco usada pelos produtores, pois não se tem 

conhecimentos suficientes para a indicação de fungicidas específicos. Na 

emergência do solo as plantas já começam a atacar, para melhorar o controle e 

evitar a mão de obra do agricultor às sementes de milho já vem tradas da empresa. 

 

2.6.2 Soja  

A soja é uma leguminosa cultivada pelos chineses há cerca de cinco mil 

anos. Sua espécie mais antiga, a soja selvagem, crescia principalmente nas terras 

baixas e úmidas, junto aos juncos nas proximidades dos lagos e rios da China 

Central. Há três mil anos a soja se espalhou pela Ásia, onde começou a ser utilizada 

como alimento. Foi no início do século XX que passou a ser cultivada 

comercialmente nos Estados Unidos. A partir de então, houve um rápido 

crescimento na produção, com o desenvolvimento dos primeiros cultivares 

comerciais (FLOSS, 2013). 

No Brasil, o grão da soja chegou em 1882, no Estado da Bahia. Mas, a 

introdução oficial da cultura no estado do Rio Grande do Sul tem sido atribuída ao 
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professor F.G. Graig, da Escola Superior de Agronomia e Veterinária da 

Universidade Técnica (atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul), em 1914, 

(REIS, 1956). Em 1941, a soja apareceu pela primeira vez nas estatísticas oficiais 

do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, outro fato de fundamental importância 

para a implantação definitiva da soja ocorreu no Rio Grande do Sul – foi construída a 

primeira fábrica de processamento de soja.  

O crescimento agrícola recente no Brasil se caracterizou por uma forte 

expansão da área total plantada, rompendo com um padrão de crescimento agrícola 

em que essa área permaneceu praticamente constante durante toda a década dos 

90. Isso se nota especialmente no caso da soja, que registrou um aumento na taxa 

média anual de crescimento da área plantada.  

A cultura da soja, na região norte do estado, é considerada o principal cultivo 

e uma das principais fontes de renda às propriedades rurais. Segundo a Emater, o 

Rio Grande do Sul aumentará a área destinada ao plantio de soja em até 1,4% da 

safra anterior, resultando em 33,890 milhões de hectares, com uma produtividade de 

3.362 kg/ha. Este fato se deve as safras recordes que vem sendo constantes ano 

após ano, que fez com que os produtores elevassem a área de soja. 

Conforme dados da CONAB, em 2016 o Brasil ficou como o segundo maior 

produtor mundial de grãos de soja, a produção chegou á 113,923 milhões de 

toneladas ficando somente atrás dos Estados Unidos com 117,208 milhões de 

toneladas. A previsão é que na safra 2017/2018 o Brasil supere o volume de 

exportação dos Estados Unidos, sendo o maior exportador mundial do grão 

(CONAB, 2017).  

Os produtores são orientados pelos agrônomos da cooperativa que fizessem 

à semeadura nas épocas indicadas para cada cultivar atendendo a necessidade de 

seus ciclos, para poder realizar um melhor escalonamento de produção de soja, 

procurando minimizar os riscos causados por adversidades climáticas.  

A semeadura da soja inicia no final de outubro, porém foi na primeira 

semana de novembro onde ocorreram as maiores áreas plantadas. Os 

espaçamentos entre linhas e a densidade de semeadura variou conforme a cultivar 

semeada, os espaçamentos mais utilizados foram de 40 a 50 cm, variando de 14 a 

20 sementes por metro linear. Está diferença de sementes por metro ocorreu devido 

as cultivares com menos ramificação e pela qualidade de semente, que por causa 

da última estiagem tinham a percentagem de vigor menor. Quando a semeadura for 
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realizada no final da época indicada poderá ser aumentada a densidade e reduzir o 

espaçamento, pois a planta tende a crescer menos então se busca recompensar 

esse menor desenvolvimento (FLOSS, 2013).  

As sementes são tratadas e emprestadas pelas cooperativas aos seus 

associados e reguladas conforme o tamanho das sementes e os produtos que serão 

utilizados. através do tratamento de sementes, objetivou-se a controlar as principais 

pragas do início do cultivo. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

No decorrer deste estudo, este capítulo objetiva definir o referencial 

metodológico. 

Para Diehl e Tatim (2004, p. 47) “a metodologia pode ser definida como o 

estudo e a avaliação dos diversos métodos, com o propósito de identificação de 

possibilidade e limitações no âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa 

cientifica”. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.1.1 Quanto à Natureza 

Essa pesquisa possui natureza Empírica e teórica que de acordo com 

Marconi e Lakatos (2010, p. 6) “caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que 

os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de 

problemas que ocorrem na realidade” define-se como empírica e teórica pois o 

levantamento de dados se dá á campo ou seja é necessário aplicar na propriedade 

métodos de pesquisa para que se comprove a parte teórica fazendo uso de 

documentos e referenciais bibliográficos para complementar e analisar os dados 

obtidos com a pesquisa. 

 

3.1.2 Quanto ao Tratamento dos Dados 

Quanto a abordagem do problema pode-se considerar como sendo uma 

pesquisa quantitativa já que utilizará quantificações tanto na coleta de dados e 

números das colheitas e custos da produção como no tratamento das informações 

que será quantificado para que se obtenha um demonstrativo de qual cultura é mais 

viável.  

Diehl e Tatim (2004,p. 51) conceituam pesquisa quantitativa como: 

Caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta quanto no 
tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas, desde as 
mais simples, como percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, 
como coeficiente de correlação, análise de regressão etc., com o objetivo de 
garantir resultados e evitar distorções de análise e de interpretação, 
possibilitando uma margem de segurança maior quanto às inferências.  
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O tratamento quantificado das informações irá proporcionar ao leitor da 

pesquisa que encontre maior margem de segurança possibilitando uma 

interpretação mais eficiente dos dados. 

 

3.1.3 Quanto aos Fins/Objetivos 

Quanto aos fins a pesquisa caracteriza-se como exploratória. Para Gil 

(2007), este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. 

O tema estudado se caracterizou como pesquisa exploratória, pois envolve 

levantamento documental que será encontrada com o produtor e com a 

contabilidade do mesmo. 

 

3.1.4 Quanto aos Procedimentos 

Nos procedimentos técnicos a pesquisa define-se como documental, 

segundo Diehl e Tatim (2004) a pesquisa documental possui grande semelhança 

com a pesquisa bibliográfica, a principal diferença entre ambas é a natureza das 

fontes. A bibliográfica vai fazer uso apenas de referencial teórico, já a documental 

usará materiais que ainda não receberam tratamentos analíticos. 

Para essa pesquisa foram utilizados documentos fornecidos pelo agricultor e 

pela contabilidade dos mesmos referentes aos gastos e despesas com as culturas 

estudadas. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA  

O trabalho foi realizado em uma área de terra do norte do Estado do Rio 

Grande do sul, as condições climáticas são fatores que podem influenciar na analise 

dos dados, já que são fatores que implicam diretamente na produção, nos custos e 

nas receitas da propriedade. A análise dos custos no plantio do milho e da soja dão 

uma amostra de qual cultura é mais rentável para o produtor. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados obtidos para realização dessa pesquisa foram fornecidos pelo 

agricultor e pela contabilidade, os documentos utilizados serão blocos de produtor, 

notas fiscais de entrada de insumos e notas fiscais de aquisição de máquinas e 

equipamentos agrícolas da propriedade e demais documentos comprobatórios de 

custos ocorridos durante as safras estudadas 

Segundo Prodanov e Freitas (2009, p.114) os dados em uma pesquisa 

“referem-se a todas as informações das quais o pesquisador pode se servir nas 

diferentes etapas do trabalho” 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capitulo serão apresentados os custos ocorridos nas Safras 

2015/2016 e 2017 em uma propriedade selecionada dispondo quais foram os custos 

as receitas obtidas e os resultados do período. 

Também será feita a analise para observação das culturas estudadas se 

apresentou mais rentável, obtendo mais receita por hectare plantado. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

A propriedade onde esta pesquisa foi realizada, está situado na comunidade 

de Linha Salete no interior do município de Vila Langaro – RS (28º 06’ 08’’S, 52º 06’ 

31”O) onde reside seu proprietário e a família do mesmo. A propriedade possui 49 

hectares de área, distribuídos entre matas, área de pastagens, áreas com 

edificações e lavouras, as quais perfazem 37 hectares. Faz parte da mesma 

propriedade outra área de 24,2 hectares situada no interior do município de Coxilha, 

(28º 06’ 55”S, 52º 15’ 58”O) a qual não será aqui tratada, pois seu proprietário opta 

por aluga-la para que outros a cultivem, recebendo assim parte da safra em 

arrendamentos. 

A renda da propriedade deriva basicamente do rebanho de 20 vacas leiteira, 

e do cultivo de soja e milho, este último que é cultivado em parte para silagem e 

parte para a comercialização de grãos. Durante o período de entressafra parte das 

áreas que serão destinadas no verão para a colheita de grãos é destinada para a 

implantação de pastagens para alimentação do gado leiteiro. 

A área destinada em cada safra para soja ou para o milho, varia ao longo 

dos anos em função da percepção do proprietário da rentabilidade esperada para 

cada cultura em determinados períodos, e também pelas influências agronômicas 

que o cultivo de uma ou de outra trazem para o sistema de cultivo. É sabido que 

nem toda decisão sobre qual cultura estabelecer depende exclusivamente dos 

fatores econômicos. Pesa também, por exemplo, nesta decisão, a necessidade de 

rotação de culturas que melhora as características físico-químicas do solo, amplia o 

poder de controle de plantas daninhas, reduz a pressão de doenças para a safra 

seguinte, e permite distribuir melhor distribuir o tempo e a logística necessária para a 

condução das culturas. 

Em relação as culturas objeto deste estudo, na safra 2015/16 foram 

destinados 5 hectares para o cultivo de milho e 30 hectares para o cultivo da soja. A 

mesma proporção foi utilizada na safra 2016/17, perfazendo em ambas as safras, 35 

hectares destinados a produção dos grãos. 
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 5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será detalhado como a propriedade conduziu suas atividades 

para a implantação das culturas de soja e milho nas duas últimas safras agrícolas 

(2015/16 e 2016/17), quais seus principais investimentos e uma análise das 

possíveis receitas, possibilitando, assim, verificar qual cultura, soja ou milho, 

apresentou maior rentabilidade. O período de abrangência desta pesquisa inicia com 

os preparativos pré-semeadura de milho e soja em julho de 2015, e encerra em abril 

de 2017, um ano após a colheita da soja da safra 2016/2017. 

 

5.1 CULTURA DO MILHO 

A cultura do milho vem sendo cultivada anualmente pelo agricultor, em uma 

área abaixo, no entanto, do percentual considerado adequado agronomicamente, 

que é de 1/3 para milho e 2/3 para soja. Essa é uma constante dos últimos anos, e 

também observada em diversas outras propriedades da região, já que, a percepção 

dos agricultores é de que a cultura do milho é menos rentável do que a soja.  

A produtividade média obtida na safra de 2015/2016 foi de 166,0 

sacas/hectare (uma saca equivale a 60 quilogramas). Na safra 2016/2017 a 

produtividade alcançou as 184,5 sacas/hectare. O motivo deste incremento não se 

deve necessariamente a diferenças de manejo (já que foi muito semelhante a safra 

anterior), e sim pelas condições climáticas muito favoráveis na última safra.  

Vale ressaltar que as produtividades a serem obtidas nas lavouras de milho 

tem uma dependência das condições climáticas maior do que na soja. Entre as 

principais explicações estão o fato de que para elevadas produtividades de milho, é 

fundamental que haja boa condição hídrica durante a fase inicial (definição de 

tamanho de espigas), pendoamento e espigamento (definição de número de grãos 

por espiga) e enchimento de grãos (peso de grãos). No entanto excesso de chuvas 

nesse período, podem implicar em baixa luminosidade e, portanto, diminuição da 

fotossíntese e de toda a produtividade final. Evidentemente que a cultura da soja 

também depende de adequadas condições climáticas, no entanto, dada as 

características dessa espécie, a mesma consegue compensar (emissão de novos 

ramos e estruturas reprodutivas) até certo limite, possibilitando adequadas 

produtividades mesmo sob situações menos favoráveis. 

De maneira geral e simplificada, a condução das lavouras de milho pode ser 

assim explicada: no período anterior a instalação da lavoura, no inverno, a área 
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deverá estar ocupada com alguma cultura de cobertura (aveias, nabo) ou deixada 

em pousio, onde plantas de ressemeadura anual, caso do azevém, e outras 

espécies daninhas irão se desenvolver. Cerca de um mês antes da semeadura, 

inicia-se a dessecação dessas plantas, para que não estejam competindo com a 

nova cultura e para que a palha resultante esteja numa condição adequada, 

possibilitando as atividades necessárias.  

Outra dessecação normalmente é necessária entre 1 a 5 dias antes da 

semeadura, para que novas plantas que tenham emergido após a primeira 

dessecação sejam eliminadas.  

Na propriedade em questão, as semeaduras foram realizadas em 

07/09/2015 e 21/09/2016. Em relação ao uso de fertilizantes para a cultura do milho, 

a propriedade utiliza nitrogênio, fósforo e potássio (e por vezes enxofre) em adubo 

formulado na linha de semeadura, e complementa após o desenvolvimento inicial 

das plantas com a utilização de potássio e nitrogênio a lanço (de uma a quatro 

intervenções dependendo das condições climáticas e de fertilidade). Uma vez que a 

biotecnologia permitiu a obtenção de diversos híbridos transgênicos, tolerantes ao 

ataque de lagartas, não houve necessidade de uso de inseticidas para o controle 

das mesmas.  

Apenas na safra 2015/2016 foi necessário o uso de inseticida específico 

para controle de percevejos, o que não aconteceu na safra seguinte. Em ambos os 

anos, o agricultor realizou uma intervenção para o controle de plantas daninhas que 

emergiram após a cultura do milho já estar instalada.  

A propriedade conta com dois tratores, semeadora, distribuidor de 

fertilizantes sólidos e pulverizador, que são divididos para as tarefas de condução 

das culturas de soja, milho grão, milho para silagem, pastagens e outras atividades. 

No entanto, dado o tamanho da propriedade, a mesma não conta com colheitadeiras 

e caminhões particulares para os serviços de colheita e logística dos grãos, por que 

representam um valor elevado de aquisição e manutenção considerando seu uso em 

apenas uma atividade específica. Para estes trabalhos, a propriedade contrata os 

serviços de um terceiro, que cobra pela colheita e transporte de grãos um percentual 

do total colhido (após descontos de impurezas e umidade), que é de 10% para o 

milho e 8% para a soja. 
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5.1.1 Custo total e por hectare dos insumos da safra de milho 2015/2016 

Sabendo quais foram os produtos utilizados e seus quantitativos pode-se 

apurar o custo dos insumos utilizados para o cultivo do milho. 

A tabela 1 demonstra os valores gastos por unidade de produto utilizado, 

sua totalidade e também o custo por hectare cultivado. 

 

Tabela 1 – Custo total dos produtos utilizados na cultura do milho 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

Através da tabela 1 pode se entender que a produção da safra de milho na 

área de 5 hectares teve seu início em 07 de agosto de 2015 com a primeira 

dessecação realizada na área total, onde foi utilizado trator e pulverizador para 

efetuar o serviço. Os insumos aplicados foram Poquer (cletodim) 0,400 l/ha, com um 

custo por hectare de R$ 36,80; Zapp QI (glifosato) 1,8 l/ha, custo de R$ 31,50 por 

hectare; e, Lanzar (adjuvante) 0,400 l/ha com custo de R$ 5,70 por hectare. Um dia 

antes da semeadura, foi realizada nova intervenção com o herbicida Gramoxone 

(paraquate) 2,0 l/ha, representando um custo de R$ 31,00 por hectare. Na mesma 

data foi realizada a primeira etapa da adubação efetuada antes do plantio do milho,  

onde utilizou-se trator e distribuidor centrífugo para a execução do serviço.  Aplicou-

se o cloreto de potássio na quantidade de 0,150 t/ha com custo de R$ 156,75 por 

hectare. A adubação assim como a dessecação foi realizada em toda a área de 5 

hectares. 

A semeadura foi realizada toda no dia 07 de setembro de 2015, com a 

utilização de 1,2 sacos de sementes por hectare. A semente do híbrido Maximus VIP 

 

Item Dose/hectare  Unidade Custo unitário (R$) Custo/hectare (R$) 

Manejo de plantas daninhas em pré-semeadura - 2 intervenções 

Poquer  0,400 L R$ 92,00 R$ 36,80 

Zapp qi  1,800 L R$ 17,50 R$ 31,50 

Lanzar  0,400 L R$ 14,25 R$ 5,70 

Gramoxone  2,0 L R$ 15,50 R$ 31,00 

Semeadura e fertilizantes 

Sementes - maximus vip 3 1,20 Sc R$ 625,00 R$ 750,00 

Fertilizante - 10-25-12) 0,350 Tonelada R$ 1.440,00 R$ 504,00 

Cloreto de potássio  0,150 Tonelada R$ 1.045,00 R$ 156,75 

Ureia plus  0,300 Tonelada R$ 1.080,00 R$ 324,00 

1º manejo - plantas daninhas 

Zapp qi  0,400 L R$ 17,50 R$ 7,00 

Engeo pleno  0,250 L R$ 156,00 R$ 39,00 

Primoleo 5 L R$ 16,50 R$ 82,50 

      Total (R$/hectare) R$ 1.929,25 
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3 representou um custo de R$ 750,00 por hectare. Os equipamentos envolvidos na 

semeadura foram o trator e a plantadeira. Na realização da semeadura também se 

faz necessário a adubação e para isso foram utilizados 0,350t/há da formulação 10-

25-12 (nitrogênio, fósforo e potássio) representando um custo de R$ 504,00 por 

hectare. A primeira aplicação de Ureia Plus (nitrogênio) necessário para o adequado 

desenvolvimento das plantas foi efetuada 30 dias após a semeadura, onde foram 

lançados 0,150 t/ha e mais 0,150 t/há, 15 dias após a primeira intervenção, com 

custo de R$ 324,00 por hectare, utilizando-se para essa atividade o trator e o 

distribuidor centrífugo. 

Aos 40 dias após a semeadura do milho aplicou-se com o uso do trator e 

pulverizador, um tratamento para controle de plantas daninhas e percevejos. Para 

essa atividade foram aplicados o herbicida Zapp QI (glifosato) na dose de 0,400 l/ha, 

com custo de R$ 7,00/hectare; Engeo Pleno (tiametoxam + lambdacialotrir) numa 

quantidade de 0,250 l/ha, e custo de R$ 39,00 por hectare; e Primoleo (atrazina) 5 

l/ha, custo de R$ 82,50/hectare.  

A colheita do milho teve início no dia 22 de fevereiro de 2016, com utilização 

de colheitadeira e plataforma adequada para a cultura e também de caminhão para 

o transporte dos grãos até a unidade de recebimento. 

Para a obtenção dos resultados encontrados na tabela foi verificado 

juntamente com o produtor as notas de compra dos produtos e demais informações 

repassadas por ele. Obteve-se assim o custo total de insumos de R$ 1.929.25 por 

hectare de milho plantado, onde os três produtos mais significativos foram as 

sementes no valor de R$ 750,00/ha; o TE 10-25-12 (nitrogênio, fósforo e potássio) 

custo/ha de R$ 504,00 e Ureia Plus (nitrogênio) R$ 324,00/hectare. 
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Gráfico 1 – Participação dos produtos no custo da produção do milho safra 2015/2016 
Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

No gráfico 1 foi possível observar qual foi o percentual de participação dos 

grupos de produtos utilizados para o custeio da safra de milho, sendo que o valor 

mais expressivo é dado pelos fertilizantes que tem uma participação no custo de 

42,91% em sua totalidade. O segundo maior percentual vem das sementes que teve 

seu percentual em 38,87%. Por fim verificou-se que todos os demais insumos 

utilizados somaram em sua totalidade um percentual de 18,22%, um valor bastante 

baixo considerando que esse grupo possui a maioria dos insumos fechando assim o 

total de custos. 

 

5.1.2 Custos diretos da produção do milho safra 2015/2016 

Os custos diretos na produção são aqueles que estão diretamente 

envolvidos na produção do milho, sendo possível sua mensuração sem utilização de 

qualquer tipo de rateio. 

A tabela 2 retrata os custos obtidos com mão-de-obra na safra 2015/2016, 

nela é possível identificar o tempo de duração de cada tarefa executada desde o 

plantio até o transporte do grão após a colheita e quantas vezes cada tarefa foi 

executada permitindo uma análise mais detalhada do processo.  
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Tabela 2 – Custo da mão-de-obra direta na cultura do milho 

Relação de custo de mão de obra para implantação da cultura do milho na safra 2015/2016 

Atividade 
Número de 
operações 

Horas/hectare 
Preço do óleo 

diesel (R$) 
Custo/hectare 

(R$) 

Pulverizações 2 0,33 R$ 8,00 R$ 5,28 

Semeadura 1 1,00 R$ 8,00 R$ 8,00 

Distribuição de 
fertilizantes a lanço 

3 0,16 R$ 8,00 R$ 3,84 

      
Total 

(R$/hectare) R$ 17,12 

Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

* Para esse cálculo foi considerado o valor de dois salários mínimos 880 x 2 = 1760/220 = 8 

 

A tabela 2 descreve que os valores utilizados tiveram como base a 

informação de que o agricultor realiza todas as operacionais sem auxílio de 

empregado ou prestador de serviço. Para o cálculo da mão de obra o valor utilizado 

como base salarial foi de R$ 1.760,00 (dois salários mínimos) e foi dividido em 220 

horas trabalhadas/mês tendo assim o valor unitário da hora R$ 8,00. 

Verificou-se assim que o custo com a mão de obra para o plantio do milho foi 

de R$ 17,12/hectare, sabe-se, porém, por informação do agricultor que o mesmo 

não realiza retiradas mensais do valor acima indicado e não contabiliza o próprio 

salário no total dos gastos da produção, sendo estimado este valor apenas para fins 

de cálculo de mão-de-obra. Sabendo que a área plantada é de 5 hectares, o gasto 

com mão-de-obra totalizou R$ 85,60. 

 

Tabela 3 – Consumo de combustíveis 

Relação de consumo de combustíveis para implantação da cultura do milho na safra 2015/2016 

Atividade 
Número de 
operações Horas/hectare 

Consumo/
hora 

Preço do óleo 
diesel (R$) 

Custo/hectare 
(R$) 

Pulverizações 2 0,33 5,0 R$ 2,28 R$ 7,52 

Semeadura 1 1,00 8,0 R$ 2,28 R$ 18,24 

Distribuição de 
fertilizantes a lanço 3 0,16 4,0 R$ 2,28 R$ 4,38 

        
Total 

(R$/hectare) R$ 30,14 

Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

Além do custo com os insumos utilizados na lavoura e do custo com a mão-

de-obra verificado anteriormente, a tabela 3 trata dos custos do óleo diesel utilizado 

para realizar as tarefas, verificou-se um custo total de R$ 30,14, sendo este valor 

referente a quantidade de litros. Para cada hectare o custo é de R$ 30,14 que 
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multiplicado pela área total da cultura tem-se o valor total de R$ 150,70. Foram 

utilizados 40 litros para abastecimento do trator que realizou o plantio do milho, mais 

20,8 litros colocado no trator para realizar as atividades de dessecação, adubação e 

semeadura.  

 

5.1.3 Colheita e armazenagem da safra de milho 2015/2016 

Conforme descrito anteriormente a colheita do milho aconteceu no dia 22 de 

fevereiro de 2016, após a lavoura estar em estado de maturação adequada. O 

produtor realizou a comercialização em contrato futuro de 350 sacos do produto a 

preço de R$ 34,00. O restante da produção, 397 sacas, permaneceram 

armazenadas por um curto período e posteriormente foi comercializado a R$ 40,00 a 

saca. 

 

Tabela 4 – Produtividade da cultura do milho safra 2015/2016 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A partir da tabela 4 observa-se que a produção total do milho foi de 49.800 

kg em uma área de 5 hectares, a quantidade de quilos por hectare de milho 

produzido foi obtida através da divisão da quantidade total pelos 5 hectares 

chegando assim ao resultado de 9.960 kg/ha. Para se obter a produção total em 

sacos de 60 kg, foi dividido o valor de 49.800 por 60 kg, obtendo-se o resultado total 

de 830 sacos de milho que divididos pela área total plantada equivale a uma 

produtividade de 166,0 sacos por hectare. Entretanto desse total 10% são 

destinadas ao pagamento do terceiro contratado pelo produtor, o que resulta em 83 

sacas de milho. 

 

5.1.4 Custo total e por hectare dos insumos da safra de milho 2016/2017 

Sabendo quais foram os produtos utilizados e seus quantitativos pode-se 

apurar o custo dos insumos utilizados para a semeadura do milho, para a safra 

2016/2017. 

 
Quantidade 

total/kg 
Quantidade em 

kg/há 

Produção total 
em sacas de 

60kg 

Produção por 
há em sacas 

de 60kg 

10% pgto. de 
terceiro em 

sacas 

 

Milho 
49.800 9.990 830 166 83 
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A tabela 5 demonstra os valores gastos por unidade de produto utilizado, 

sua totalidade e também o custo por hectare plantado e o valor total da área de 5 

hectares. 

 

Tabela 5 – Custo total dos produtos utilizados na cultura do milho safra 2016/2017 

Relação de insumos utilizados para implantação do milho na safra 2016/2017 

Item Dose/hectare Unidade Custo unitário (R$) Custo/hectare (R$) 

Manejo de plantas daninhas em pré-semeadura - 2 intervenções 

Poquer 0,400 L R$ 92,00 R$ 36,80 

Rondup wg 1,200 Kg R$ 23,50 R$ 28,20 

Lanzar 0,400 L R$ 14,25 R$ 5,70 

Gramoxone 2,0 L R$ 15,50 R$ 31,00 

Semeadura e fertilizantes 

Sementes - ag 9025 pro3 1,25 Sc R$ 845,00 R$ 1.056,25 

Fertilizante - 12-30-20 0,350 Tonelada R$ 1.360,00 R$ 476,00 

Cloreto de potássio 0,150 Tonelada R$ 1.020,00 R$ 153,00 

Ureia plus 0,300 Tonelada R$ 1.160,00 R$ 348,00 

1º manejo - plantas daninhas 

Roundup wg 0,400 L R$ 23,50 R$ 9,40 

Primoleo 5 L R$ 16,50 R$ 82,50 

   
Total (R$/hectare) R$ 2.226,85 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

Observando a tabela 5 pode se perceber que a produção da safra de milho 

na área de 5 hectares teve seu início em 21 de agosto de 2016 com a primeira 

dessecação realizada na área total, onde foi utilizado trator e pulverizador para 

realizar a atividade. Os produtos aplicados foram Poquer (cletodim) 0,400 l/ha, com 

um custo por hectare de R$ 36,80; Randup WG (glifosato) 1,2 kg/ha, custo de R$ 

28,20 por hectare; e, Lanzar (adjuvante) 0,400 l/ha com custo de R$ 5,70 por 

hectare. A segunda dessecação foi realizada com Gramoxone (paraquate) na dose 

de 2,0 l/ha, custo de R$ 31,00 por hectare. Aos 5 dias antes da semeadura foi 

realizada a primeira etapa da adubação onde utilizou-se trator e distribuidor 

centrífugo para a execução do serviço.  Aplicou-se o cloreto de potássio na 

quantidade de 0,150 t/ha com custo de R$ 153,00 por hectare. A adubação assim 

como as dessecações foram realizadas em toda a área de 5 ha. 

Realizou-se a semeadura no dia 21 de setembro de 2016, com a utilização 

de 1,25 sacas de sementes por hectare. As sementes do híbrido AG 9025 PRO3 

representaram um custo de R$ 1.056,25 por hectare. Os equipamentos envolvidos 
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na semeadura foram o trator e a plantadeira. Durante a semeadura utilizou-se o 

fertilizante 12-30-20 com uma proporção de 0,350 t/ha com custo de R$ 476,00. A 

primeira aplicação de Ureia Plus (nitrogênio) necessário para o crescimento da 

planta foi aplicado 30 dias após o plantio, onde foram lançados 0,150 t/ha, repetindo 

se a mesma dose, 12 dias após, com custo total R$ 348,00/hectare.  

Próximo aos 40 dias após a semeadura do milho aplicou-se com o uso do 

trator, herbicidas para o controle de plantas daninhas. Para esse tratamento foram 

utilizados Roundup WG (glifosato) 0,400 kg/ha, com custo de R$ 9,40/hectare; 

Primoleo (atrazina) 5 l/ha, custo de R$ 82,50/hectare. 

A colheita do milho teve início no dia 8 de março de 2017, com utilização de 

colheitadeira e plataforma própria para a cultura e também de caminhão para o 

transporte dos grãos até a unidade de recebimento. 

Para a obtenção dos resultados encontrados na tabela foi verificado 

juntamente com o produtor as notas de compra dos produtos e demais informações 

repassadas por ele. Obteve-se assim o custo total de insumos de R$ 2.226,85 por 

hectare de milho plantado, onde os três produtos mais significativos foram as 

sementes no valor de R$ 1.056,00/ha; o Fertilizante 12-30-20 custo/ha de R$ 476,00  

e Ureia Plus (nitrogênio) R$ 348,00/hectare. 

 

 

Gráfico 2 – Participação dos produtos no custo da produção do milho safra 2016/2017 
Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

No gráfico 2 observa-se o percentual de participação dos grupos de produtos 

utilizados para o custeio da safra de milho, sendo que o valor mais expressivo é 
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dado pelos fertilizantes que tem uma participação no custo de 47,43% em sua 

totalidade. O segundo maior percentual vem das sementes que teve seu percentual 

em 36,99%. Por fim verificou-se que todos os demais insumos utilizados somaram 

em sua totalidade um percentual de 15,58%. 

 

5.1.5 Custos diretos da produção do milho safra 2016/2017 

Custos diretos na produção são aqueles que estão diretamente envolvidos 

na produção do milho, sendo possível sua mensuração sem utilização de qualquer 

tipo de rateio.  

Na tabela 6 são demonstrados os custos obtidos com mão-de-obra na safra 

2016/2017, nela é possível identificar o tempo de duração de cada tarefa executada 

desde o plantio até o transporte do grão após a colheita e quantas vezes cada tarefa 

foi executada permitindo uma análise mais detalhada do processo.  

 

Tabela 6 – Custo da mão-de-obra direta na cultura do milho safra 2016/2017 

Relação de custo de mão de obra para implantação da cultura do milho na safra 2016/2017 

Atividade 
Número de 
operações Horas/hectare 

Preço do óleo 
diesel (R$) 

Custo/hectare 
(R$) 

Pulverizações 2 0,33 R$ 8,52 R$ 5,62 

Semeadura 1 1,00 R$ 8,52 R$ 8,52 

Distribuição de fertilizantes 
a lanço 4 0,16 R$ 8,52 R$ 5,45 

      Total (R$/hectare) R$ 19,60 

Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

* Para esse cálculo foi considerado o valor de dois salários mínimos 937 x 2 = 1874/220 = 8,52 

 

Na tabela 6 observa-se os valores utilizados tiveram como base a 

informação de que o agricultor realiza todas as tarefas relativas ao plantio e colheita 

sem auxílio de empregado ou prestador de serviço. Para o cálculo da mão de obra o 

valor utilizado como base salarial foi de R$ 1.874,00 (dois salários mínimos) e foi 

dividido em 220 horas trabalhadas/mês tendo assim o valor unitário da hora R$ 8,52. 

Observou-se assim que o custo com a mão de obra para o plantio do milho 

foi de R$ 19,60/hectare, sabe-se, porém, por informação do agricultor que o mesmo 

não realiza retiradas mensais do valor acima indicado e não contabiliza o próprio 

salário no total dos gastos da produção, sendo estimado este valor apenas para fins 

de cálculo de mão-de-obra. O total dos custos da área aplicada é de R$ 98,00, pois 

multiplica-se o valor do custo por hectare pelo número total de hectares da cultura. 
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Tabela 7 – Consumo de combustíveis safra 2016/2017 

Relação de consumo de combustíveis para implantação da cultura do milho na safra 2016/2017 

Atividade 
Número de 
operações 

Horas/hectare 
Consumo de 
combustível 

(L/hora) 

Preço do 
combustível 

(R$/litro) 

Custo/hectare 
(R$) 

Pulverizações 2 0,33 5,0 R$ 2,46 R$ 8,12 

Semeadura 1 1,00 8,0 R$ 2,46 R$ 19,68 

Distribuição de 
fertilizantes a lanço 

4 0,16 4,0 R$ 2,46 R$ 6,30 

    
Total 

(R$/hectare) 
R$ 34,10 

Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

Além do custo com os insumos utilizados na lavoura e do custo com a mão-

de-obra verificado anteriormente, a tabela 7 trata dos custos do óleo diesel utilizado 

para realizar as tarefas, verificou-se um custo total de R$ 34,10, sendo este valor 

referente a quantidade de litros. Para cada hectare o custo é de R$ 34,10 que 

multiplicado pela área total da cultura tem-se R$ 170,50 por operação. Foram 

utilizados 40 litros para abastecimento do trator que realizou o plantio do milho, mais 

20,8 litros colocado no trator para realizar as atividades de dessecação, adubação e 

semeadura.  

 

5.1.6 Colheita e armazenagem da safra de milho 2016/2017 

De acordo com o que anteriormente foi visto, a colheita do milho aconteceu 

no dia 8 de março de 2017. O produto foi comercializado em contrato futuro de 380,5 

sacos do produto a preço de R$ 26,50. O restante da produção, 449,75 sacas 

permaneceram armazenadas por um curto período e posteriormente foi 

comercializado sendo o preço de comercialização de R$ 24,00. 

 

Tabela 8 – Produtividade da cultura do milho safra 2016/2017 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A partir da tabela 8 observa-se que a produção total do milho foi de 55.350 

kg em uma área de 5 hectares, a quantidade de quilos por hectare de milho 

 
Quantidade 

total/kg 
Quantidade em 

kg/há 

Produção total 
em sacas de 

60kg 

Produção por 
há em sacas 

de 60kg 

10% pgto. de 
terceiro em 

sacas 

 

Milho 55.350 11.070 922,5 184,5 92,25 
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produzido foi obtida através da divisão da quantidade total pelos 5 hectares 

chegando assim ao resultado de 11.070 kg/ha. Para se obter a produção total em 

sacos de 60 kg, foi dividido o valor de 55.350 por 60 kg, obtendo-se o resultado total 

de 922,5 sacos de milho que divididos pela área total plantada equivale a uma 

profundidade de 184,5 sacos por hectare. Entretanto desse total 10% são 

destinadas ao pagamento do terceiro contratado pelo produtor, o que resulta em 

92,25 sacas de milho. 

 

5.2 CULTURA DA SOJA 

Em relação a cultura da soja, a produtividade média obtida na safra 

2015/2016, foi de 71,0 sacas/hectare (em sacas de 60 quilogramas), enquanto que 

na safra 2016/2017 a média alcançou as 83,7 sacas/hectare. Neste caso, no último 

ano de cultivo, além de uma condição climática mais favorável, o agricultor alterou 

alguns aspectos de manejo, melhorando a eficiência no controle de doenças, o que 

contribuiu para o incremento na produtividade.  

De maneira geral e simplificada, a condução das lavouras de soja pode ser 

assim explicada: no período anterior a instalação da lavoura, no inverno, a área 

deverá estar ocupada com alguma cultura de cobertura (aveias, nabo) ou deixada 

em pousio, onde plantas de ressemeadura anual, caso do azevém, e outras 

espécies daninhas irão se desenvolver.  

No caso específico da soja, o cuidado para o controle de buvas (plantas 

daninhas de difícil controle em meio ao cultivo de soja) exige uma intervenção cerca 

de 3 meses antes da implantação da cultura de interesse. Cerca de um mês antes 

da semeadura, são pulverizados herbicidas para que plantas daninhas e/ou 

implantadas para cobertura, não estejam competindo com a nova cultura e para que 

a palha resultante esteja numa condição adequada, possibilitando as atividades 

necessárias. Outra dessecação normalmente é necessária entre 1 a 5 dias antes da 

semeadura, para que novas plantas que tenham emergido após a primeira 

dessecação sejam eliminadas.  

Na propriedade em questão, as semeaduras iniciaram em 28/10/2015 e 

03/11/2016. Dado a área destinada a soja representar o maior percentual da 

propriedade, não se consegue realizar a semeadura em um único dia, de modo que 

a mesma se estende por cerca de 20 dias após seu início, variando de acordo com a 

ocorrência de chuvas e com as condições de umidade do solo. Em relação ao uso 
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de fertilizantes a propriedade utiliza nitrogênio, fósforo e potássio (e por vezes 

enxofre, magnésio, cálcio e boro) em adubo formulado na linha de semeadura, e 

complementa após o desenvolvimento inicial das plantas com a utilização de 

potássio a lanço e com pulverizações de molibdênio, cálcio, boro e aminoácidos.  

Normalmente é realizada uma intervenção para eliminar plantas daninhas 

que tenham emergido junto com a cultura de interesse e realizadas de 2 a 3 

intervenções com defensivos específicos para o controle lagartas e percevejos e de 

4 a 5 atividades para o controle de doenças, especialmente a ferrugem asiática, cujo 

potencial de danos a cultura é elevado (pode reduzir além de 50% o potencial 

produtivo). 

Para a safra de soja, o proprietário contrata os serviços de terceiros para os 

processos de colheita e entrega de grãos nos estabelecimentos comerciais locais, 

pagando por eles, 8% do total produzido (após descontos de classificação de 

impurezas e umidade). O ciclo da produção da soja foi iniciado com a dessecação 

realizada antes do plantio afim de se eliminar da lavoura qualquer tipo de planta ali 

existente. O plantio da soja efetivou-se em outubro de 2015 assim como a 

dessecação pré-plantio. Em meados do mês de novembro efetuou-se a dessecação 

pós-plantio com o intuito de controle de plantas daninhas. 

No final de dezembro de 2015 com a planta já nascida realizaram-se os 

primeiros manejos na cultura, efetuando-se o primeiro e o segundo tratamento com 

intervalo regular de aplicação. Entre os meses de janeiro e fevereiro de 2016 foram 

feitos o terceiro e o quarto tratamento na lavoura como forma de controle dos fatores 

prejudiciais a cultura. No final do mês de março, início de abril com o ciclo terminado 

foi feita a colheita da soja. 

 

5.2.1 Custos totais por hectare dos insumos da soja da safra 2015/2016 

Tendo o conhecimento dos insumos na produção e a quantidade dos 

produtos utilizados, torna-se possível verificar o custo total da produção e o custo 

individual por hectare produzido, tendo assim o custo da produção da soja na safra 

2015/2016 o que irá possibilitar uma avaliação futura dos resultados da produção 
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Tabela 9 - Custo total dos produtos utilizados na cultura da soja safra 2015/2016 

Relação de insumos utilizados para implantação da cultura da soja na safra 2015/2016 

Item Dose/hectare Unidade Custo unitário (R$) Custo/hectare (R$) 

Manejo de plantas daninhas em pré-semeadura - 3 intervenções 

Ally 0,006 Kg R$ 1.040,00 R$ 6,24 

Poquer 0,400 L R$ 102,30 R$ 40,92 

Lanzar 0,400 L R$ 13,00 R$ 5,20 

Zapp qi 1,8 L R$ 17,50 R$ 31,50 

Gramocil 2 L R$ 24,80 R$ 49,60 

Classic 0,100 Kg R$ 43,50 R$ 4,35 

Semeadura 

Sementes - bmx ativa rr - tsi 71 Kg R$ 3,85 R$ 273,35 

Fertilizante - 05-30-15 0,30 Tonelada R$ 1.250,00 R$ 375,00 

Cloreto de potássio 0,10 Tonelada R$ 1.045,00 R$ 104,50 

Inoculantes 0,10 L R$ 38,60 R$ 3,86 

1º manejo - plantas daninhas, insetos, doenças e fertilizantes foliares 

Aton mo 0,40 L R$ 36,50 R$ 14,60 

Scoreflexi 0,15 L R$ 115,00 R$ 17,25 

Zapp qi 1,8 L R$ 17,50 R$ 31,50 

Premio 0,04 L R$ 560,00 R$ 22,40 

2º manejo - insetos, doenças e fertilizantes foliares 

Trafos green 0,50 Kg R$ 48,00 R$ 24,00 

Elatus 0,20 Kg R$ 525,00 R$ 105,00 

Premio 0,04 L R$ 560,00 R$ 22,40 

Nimbus 0,60 L R$ 14,50 R$ 8,70 

Engeo pleno 0,25 Kg R$ 156,00 R$ 39,00 

3º manejo - insetos e doenças 

Elatus 0,20 Kg R$ 525,00 R$ 105,00 

Nimbus 0,60 L R$ 14,50 R$ 8,70 

Engeo pleno 0,25 Kg R$ 156,00 R$ 39,00 

Scoreflexi 0,15 L R$ 115,00 R$ 17,25 

4º manejo - doenças 

Nimbus 0,60 L R$ 16,50 R$ 9,90 

Priorixtra 0,40 L R$ 145,00 R$ 58,00 

   
Total (R$/hectare) R$ 1.417,22 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A produção da soja na safra 2015/2016 começou com a dessecação da área 

a ser plantada no dia 28 de outubro de 2015, para essa dessecação o agricultor com 

o auxílio de trator e pulverizador aplicou sobre a área os produtos Ally (metsulfuron)  

na quantidade de 0,006 kg/ha com custo de R$ 6,24 por hectare; Poquer (cletodim) 

0,400 l/ha, custo de R$ 40,92/hectare; Lanzar (adjuvante) 0,400 L/ha custo R$ 



58 

 

5,20/ha; Zapp QI (glifosato) 1,8l/ha, custo R$ 31,20/ha; Gramosil (paraquete + 

diuron) 2 l/ha, custo R$ 49,60/ha; e, Classic (clorimuron) 0,100 kg/ha, custo R$ 

4,35/ha, em 3 intervenções. 

O plantio ocorreu entre 28 e 31 de outubro de 2015, os equipamentos 

envolvidos foram trator e plantadeira. A variedade de sementes plantadas foi: BMX 

Ativa RR e TSI na quantidade de 71 kg/ha, com custo de R$ 273,35/ha, atingindo os 

30 hectares disponibilizados para essa cultura. Para a adubação os produtos 

utilizados foram fertilizantes 05-30-15 0,30 t/ha, custo de R$ 375,00/ha; cloreto de 

potássio 0,10 t/ha, custo de R$ 104,50/ha; e Inoculantes 0,10 l/ha, custo de R$ 

3,86/há. 

Para controlar plantas daninhas, insetos, doenças e fertilizantes foliares 

foram aplicados na lavoura com uso de trator e pulverizador o produto denominado 

Aton mo (molibdênio) 0,40 l/ha, custo de R$ 14,60; Scorflexi (Propiconazol + 

difenoconazol) 0,15 l/ha, custo de R$ 17,25/hectare; Zapp QI (glifosato) 1,8 l/ha, 

custo R$ 31,50/hectare; e, Premio (clorantraniliprole) 0,04 l/ha, custo R$ 

22,40/hectare. Nesse manejo os produtos foram aplicados na área total da cultura, 

ou seja, 30 hectares. 

A cultura da soja, por ser suscetível a doenças e lagartas foi tratada com 

frequência, em várias fases de crescimento e maturação da planta, para isso o 

segundo tratamento aplicado sobre as plantas ocorreu em meados do mês de 

dezembro, aproximadamente 45 dias após o plantio da soja com uso de trator e 

pulverizador  utilizando os seguintes produtos Trafos Gren ( cálcio + boro) 0,50 

kg/ha, custo de R$ 24,00/hectare; Elatus (azoxiztrobina + benzovindiflupir) 0,20 

kg/ha, custo R$ 105,00/hectare; Premio (clorantraniliprole) 0,04 l/ha, custo R$ 22,40; 

Nimbus (adjuvante) 0,60 l/ha, custo R$ 8,70/hectare; e, Engeo Pleno 

(tiametoxan+lambdacialotrina) 0,25 kg/ha, custo R$ 39,00. 

O terceiro manejo fez-se necessário para a aplicação de inseticidas, 

fungicidas e fertilizantes foliares, foram aplicados com a utilização de maquinário 

próprio, sendo trator e pulverizador, os produtos utilizados foram Elatus 

(azoxistrobina + benzovindiflupin) 0,20 kg/ha, custo R$ 105,00/hectare; Nimbus 

(adjuvante) 0,60 l/ha, custo R$ 8,70/hectare; Engeo Pleno (tiametoxan + 

lambdacialotrina) 0,25 kg/ha, custo R$ 39,00; e, Scorflexi (propiconazol + 

defenoconazol) 0,15 l/há, custo R$ 17,25/hectare.  
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Por fim, para completar o ciclo da cultura sem danos de doenças causadas 

principalmente pelos principais patógenos que atacam a soja, realizou-se 

preventivamente o quarto tratamento no dia 20 de fevereiro de 2015 com a mesma 

periodicidade dos demais tratamentos realizados anteriormente, já com a cultura em 

estado final de enchimento de grãos. Para esta aplicação os produtos utilizados 

foram o Nimbus (adjuvante) 0,60 l/ha, custo de R$ 9,90/ha; Priorixtra (azoxistrobina 

+ ciproconazole) 0,40 l/ha, custo R$ 58,00/ha. Este último tratamento foi realizado 

nos 30 hectares, ou seja, área total. 

Verificaram-se juntamente com o produtor as notas fiscais de compra dois 

produtos e demais informações repassadas por ele a fim de se alcançar os 

resultados acima obtidos. Obteve-se assim o custo total dos insumos de R$ 

6.583,05 e um custo por hectare plantado de R$ 1.417,22. 

O gráfico 3 demonstra visivelmente a participação dos insumos mais 

significativos. 

 

 

Gráfico 3 – Participação dos produtos no custo de produção safra 2016/2017 
Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

 
Observa-se em relação ao gráfico que os produtos com maior custo na 

produção da soja foram as sementes com 19,28%, o fertilizante 05-30-15 com 

representatividade de 26,46% e o Elatus (azoxistrobina + benzovindiflupir) com 

14,81 %, os demais insumos com percentuais menores juntos somaram 39,45%. 
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5.2.2 Custos diretos da produção da soja- safra 2015/2016 

Os custos diretos na produção são aqueles que estão diretamente 

envolvidos na produção da soja, sendo possível sua mensuração sem utilização de 

qualquer tipo de rateio. 

 A mão-de-obra direta reflete os custos com o pessoal diretamente 

relacionado à produção de determinado bem ou serviço. Na tabela 10 são 

demonstrados os custos obtidos com mão-de-obra na safra 2015/2016, nela é 

possível identificar o tempo de duração de cada tarefa executada desde o plantio até 

o transporte do grão após a colheita e quantas vezes cada tarefa foi executada 

permitindo uma análise mais detalhada do processo.  

 

Tabela 10 – Custo da mão-de-obra direta na cultura da soja safra 2015/2016 

Relação de custo de mão de obra para implantação da cultura da soja na safra 2015/2016 

Atividade 
Número de 
operações 

Horas/hectare 
Preço do óleo 

diesel (R$) 
Custo/hectare 

(R$) 

Pulverizações 7 0,33 R$ 8,00 R$ 18,48 

Semeadura 1 1,00 R$ 8,00 R$ 8,00 

Distribuição de fertilizantes 
a lanço 

1 0,16 R$ 8,00 R$ 1,28 

   
Total (R$/hectare) R$ 27,76 

fonte – dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

* Para esse calculo foi considerado o valor de dois salários mínimos 880 x 2 = 1760/220 = 8 

 

Na tabela 10 descrevem-se os valores utilizados tiveram como base a 

informação de que o agricultor realiza todas as tarefas relativas ao plantio e colheita 

sem auxílio de empregado ou prestador de serviço. Para o cálculo da mão de obra o 

valor utilizado como base salarial foi de R$ 1.760,00 (dois salários mínimos) e foi 

dividido em 220 horas trabalhadas/mês tendo assim o valor unitário da hora R$ 8,00. 

Observou-se assim que o custo com a mão de obra para o plantio da soja foi 

de R$ 27,76/hectare, que multiplicado pela área total da cultura, tem-se o custo de 

R$ 832,80, sabe-se, porém, por informação do agricultor que o mesmo não realiza 

retiradas mensais do valor acima indicado e não contabiliza o próprio salário no total 

dos gastos da produção, sendo estimado este valor apenas para fins de cálculo de 

mão-de-obra. 
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Tabela 11 –Consumo de combustíveis soja - safra 2015/2016 

Relação de consumo de combustíveis para implantação da cultura da soja na safra 2015/2016 

Atividade 
Número 

de 
operações 

Horas/hectare 
Consumo/

hora 
Preço do óleo 

diesel (R$) 
Custo/hectare 

(R$) 

Pulverizações 7 0,33 5,0 R$ 2,28 R$ 26,33 

Semeadura 1 1,00 8,0 R$ 2,28 R$ 18,24 

Distribuição de 
fertilizantes a lanço 

1 0,16 4,0 R$ 2,28 R$ 1,46 

    
Total 

(R$/hectare) 
R$ 46,03 

Fonte: dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 
 

A tabela 11 trata dos custos do óleo diesel utilizado para realizar as tarefas, 

verificou-se que para cada hectare o custo é de R$ 46,03 que multiplicado pela área 

total da cultura que é 30 hectares, tem-se o custo total de R$ 1.380,90. Foram 

utilizados 240 litros para abastecimento do trator que realizou o plantio do milho, 

mais 124,8 litros colocados no trator para realizar as atividades de dessecação, 

adubação e semeadura. Ainda foram utilizados alguns litros para a colheitadeira e 

outros para o caminhão de transporte dos grãos. 

 

5.2.3 Colheita e armazenagem da safra de soja 2015/2016 

Conforme descrito anteriormente à colheita da soja aconteceu na segunda 

quinzena do mês de março de 2016, após a planta estar em estado de maturação 

adequada. O produtor realizou a comercialização em contrato futuro de 850 sacos 

do produto a preço de R$ 69,50. O restante da produção 1.110 permaneceu 

armazenado por um curto período e posteriormente foi comercializado sendo o 

preço de comercialização de R$ 84,00. 

 

Tabela 12 – Produtividade da cultura da soja safra 2015/2016 

 
Quantidade 

total/kg 
Quantidade 

em kg/há 

Produção total 
em sacas de 60 

kg 

Produção por há 
em sacas de 60 

kg 

8% pgto. de 
terceiros em 

sacas 

Soja 127.800 4.260 2.130 71 170 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A partir da tabela 12 observa-se que a produção total da soja foi de 127.800 

kg em uma área de 30 hectares, a quantidade de quilos por hectare de milho 

produzido foi obtida através da divisão da quantidade total pelos 30 hectares 
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chegando assim ao resultado de 4.260 kg/ha. Para se obter a produção total em 

sacos de 60 kg, foi dividido o valor de 127.800 por 60 kg, obtendo-se o resultado 

total de 2.130 sacos de soja que divididos pela área total plantada equivale a uma 

profundidade de 71 sacos por hectare. Entretanto, das 2.130 sacas colhidas na área 

total, 8% desse total é destinado ao pagamento de terceiros que trabalharam na 

produção, ou seja, 170 sacas. 

 

5.2.4 Custos totais por hectare dos insumos da soja - safra 2016/2017 

Tendo o conhecimento dos insumos na produção e a quantidade dos 

produtos utilizados, torna-se possível verificar o custo total da produção e o custo 

individual por hectare produzido, tendo assim o custo da produção da soja - safra 

2016/2017 o que irá possibilitar uma avaliação futura dos resultados da produção. 

 

Tabela 13 - Custo total dos produtos utilizados na cultura da soja-safra 2016/2017 

Relação de insumos utilizados para implantação da cultura da soja na safra 2016/2017 

Item Dose/hectare Unidade Custo unitário (R$) Custo/hectare (R$) 

Manejo de plantas daninhas em pré-semeadura - 3 intervenções 

Ally 0,006 Kg R$ 980,00 R$ 5,88 

Poquer 0,400 L R$ 92,00 R$ 36,80 

Lanzar 0,400 L R$ 14,25 R$ 5,70 

Roundup wg 1,2 Kg R$ 23,50 R$ 28,20 

Quimifol premiun 0,05 L R$ 62,00 R$ 3,10 

Gramocil 2 L R$ 23,50 R$ 47,00 

Semeadura 

Sementes - bmx ativa rr - tsi 75 Kg R$ 3,96 R$ 297,00 

Fertilizante - 05-30-15 0,350 Tonelada R$ 1.300,00 R$ 455,00 

Cloreto de potássio 0,120 Tonelada R$ 1.020,00 R$ 122,40 

Inoculantes 0,100 L R$ 38,60 R$ 3,86 

1º manejo - plantas daninhas, insetos, doenças e fertilizantes foliares 

Aton mo 0,400 L R$ 38,00 R$ 15,20 

Niphokan 1 L R$ 25,60 R$ 25,60 

Scoreflexi 0,150 L R$ 108,00 R$ 16,20 

Engeo pleno 0,200 L R$ 145,00 R$ 29,00 

Roundup wg 1,5 Kg R$ 23,50 R$ 35,25 

Ampligo 0,07 L R$ 322,00 R$ 22,54 

2º manejo - insetos, doenças e fertilizantes foliares 

Trafos green 0,300 Kg R$ 48,00 R$ 14,40 

Elatus 0,200 Kg R$ 485,00 R$ 97,00 

Nimbus 0,600 L R$ 16,50 R$ 9,90 

Spray deeper 0,100 L R$ 63,50 R$ 6,35 

Orthene 1 Kg R$ 33,90 R$ 33,90 

Unizeb gold 1,2 Kg R$ 28,85 R$ 34,62 

                                                                                                                 Continua...... 
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3º manejo - insetos, doenças e fertilizantes foliares 

Fox 0,400 L R$ 198,00 R$ 79,20 

Aureo 0,200 L R$ 14,50 R$ 2,90 

Unizeb gold 1,5 Kg R$ 28,85 R$ 43,28 

Fulland 0,300 L R$ 53,00 R$ 15,90 

Trafos green 0,300 Kg R$ 48,00 R$ 14,40 

Spray deeper 0,100 L R$ 63,50 R$ 6,35 

Spray light 0,05 L R$ 65,00 R$ 3,25 

Talisman 0,500 L R$ 72,40 R$ 36,20 

4º manejo - insetos e doenças 

Elatus 0,200 Kg R$ 485,00 R$ 97,00 

Nimbus 0,600 L R$ 16,50 R$ 9,90 

Spray light 0,05 L R$ 65,00 R$ 3,25 

Spray deeper 0,100 L R$ 63,50 R$ 6,35 

Priorixtra 0,500 L R$ 135,00 R$ 67,50 

Ampligo 0,07 L R$ 322,00 R$ 22,54 

Fulland 0,300 L R$ 53,00 R$ 15,90 

5º manejo - doenças (somente em 30% da área) 

Nimbus 0,300 L R$ 16,50 R$ 4,95 

Priorixtra 0,400 L R$ 135,00 R$ 54,00 

Fulland 0,300 L R$ 53,00 R$ 15,90 

      Total (R$/hectare) R$ 1.791,27 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A produção da soja na safra 2016/2017 começou com a dessecação da área 

a ser plantada no dia 3 de novembro de 2016, para essa dessecação o agricultor 

com o auxílio de trator e pulverizador aplicou sobre a área os produtos Ally 

(metsulfuron)  na quantidade de 0,006 kg/ha com custo de R$ 5,88 por hectare; 

Poquer (cletodim) 0,400 l/ha, custo de R$ 36,80/hectare; Lanzar (adjuvante) 0,400 

l/ha custo R$ 5,70/ha; Roundup WG (glifosato) 1,2l/ha, custo R$ 28,20/ha; Quimifol 

Premiun (adjuvante), 0,05 l/ha, custo R$ 3,10/ha; Gramosil (paraquete + diuron) 2 

l/ha, custo R$ 47,00/ha em 3 intervenções. 

O plantio ocorreu entre 3 e 7 de novembro de 2017, os equipamentos 

envolvidos foram trator e plantadeira. A variedade de sementes plantadas foi: BMX 

Ativa RR e TSI na quantidade de 75 kg/ha, com custo de R$ 297,00/ha, atingindo os 

30 hectares disponibilizados para essa cultura. Para a adubação os produtos 

utilizados foram fertilizante 05-30-15 0,350 t/ha, custo de R$ 455,00/ha; cloreto de 

potássio 0,120 t/ha, custo de R$ 22,40/ha; e Inoculantes 0,100 l/ha, custo de R$ 

3,86/ha. 
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Para controlar plantas daninhas, insetos, doenças e fertilizantes foliares 

foram aplicados na lavoura com uso de trator e pulverizador o produto denominado 

Aton mo (molibdênio) 0,40 l/ha, custo de R$ 14,60; Niphokan (aminoácidos) 1 l/ha, 

custo R$ 25,60/hectare; Scorflexi (Propiconazol + difenoconazol) 0,150 l/ha, custo de 

R$ 16,20/hectare; Engeo Pleno (tiamtoxan + lambdacialotrina) 0,200 l/ha, custo R$ 

29,00/hectare; Roundup WG (glifosato) 1,5 kg/ha, custo R$ 35,25 e, Ampligo 

(clorantraniliprole) 0,07 l/ha, custo R$ 22,54/hectare. Nesse manejo os produtos 

foram aplicados na área total da cultura, ou seja, 30 hectares. 

A cultura da soja, por ser suscetível a doenças e lagartas foi tratada com 

frequência, em várias fases de crescimento e maturação da planta, para isso o 

segundo tratamento aplicado sobre as plantas ocorreu em meados do mês de 

dezembro, aproximadamente 45 dias após o plantio da soja com uso de trator e 

pulverizador  utilizando os seguintes produtos Trafos Gren ( cálcio + boro) 0,300 

kg/ha, custo de R$ 14,40/hectare; Elatus (azoxiztrobina + benzovindiflupir) 0,200 

kg/ha, custo R$ 97,00/hectare; Nimbus (adjuvante) 0,600 l/ha, custo R$ 

9,90/hectare; Spray Deeper (adjuvante) 0,100 l/ha, custo R$ 6,35; Orthene (acefato) 

1 kg/ha, custo R$ 33,90/hectare; Unizeb Gold (mancozebe), 1,2 kg/ha, custo R$ 

34,62.  

O terceiro manejo fez-se necessário para a aplicação de inseticidas, 

fungicidas e fertilizantes foliares, foram aplicados com a utilização de maquinário 

próprio, sendo trator e pulverizador, os produtos utilizados foi Fox (protioconazol) 

0,400 l/ha, custo R$ 79,20/hectare; Aureo (adjuvante) 0,200 l/ha, custo R$ 

2,90/hectare; Unizeb Gold (mancozebe) 1,5 kg/ha, custo R$ 43,28; Fulland 

(adjuvante) 0,300 l/ha, custo R$ 15,90/hectare; Trafos Green (cálcio + boro) 0,300 

kg/ha, custo R$ 14,40/hectare; Spray Deeper (adjuvante) 0,100 l/ha, custo R$ 6,35; 

Spray Light (adjuvante) 0,05 l/ha, custo R$ 3,25/hectare; Talisman (bifentrina + 

carbosulfano) 0,500 l/ha, custo R$ 36,20/hectare.  

No quarto manejo foram utilizados os seguintes produtos Elatus 

(azoxistrobina + benzovindiflupir) 0,200 kg/ha, custo R$ 97,00/hectare; Nimbus 

(adjuvante) 0,600 l/ha, custo R$ 9,90/hectare; Spray Light (adjuvante) 0,05 l/ha, 

custo R$ 3,25/hectare; Spray Deeper (adjuvante) 0,100 l/há, custo R$ 6,35/hectare;  

Priorixtra (azoxistrobina + ciproconazole) 0,500 l/ha, custo R$ 67,50/hectare;  

Ampligo (clorantraniliprole + lambdacialotrina) 0,07 l/ha, custo R$ 22,54; Fulland 

(adjuvante) 0,300 l/ha, custo R$ 15,90.    
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Por fim, para completar o ciclo da cultura sem danos de doenças causadas 

principalmente pelos principais patógenos que atacam a soja, realizou-se 

preventivamente o quarto tratamento no dia 20 de fevereiro de 2015 com a mesma 

periodicidade dos demais tratamentos realizados anteriormente, já com a cultura em 

estado final de enchimento de grãos. Para esta aplicação os produtos utilizados 

foram o Nimbus (adjuvante) 0,300 l/ha, custo de R$ 4,95/ha; Priorixtra (azoxistrobina 

+ ciproconazole) 0,400 l/ha, custo R$ 54,00/há e Fulland (adjuvante) 0,300, custo R$ 

15,90. Este último tratamento foi realizado nos 30 hectares, ou seja, área total. 

Verificaram-se juntamente com o produtor as notas fiscais de compra dois 

produtos e demais informações repassadas por ele a fim de se alcançar os 

resultados acima obtidos. Obteve-se assim o custo total dos insumos de R$ 

6.583,05 e um custo por hectare plantado de R$ 1.791,27. 

O gráfico 4 demonstra visivelmente a participação dos insumos mais 

significativos. 

 

 

Gráfico 4 – Participação dos produtos no custo de produção safra 2016/2017 

Fonte – Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 
 

Observa-se em relação ao gráfico que os produtos com maior custo na 

produção da soja foram as sementes com 25,40%, o fertilizante 05-30-15 com 

representatividade de 16,58% e o Cloreto de Potássio com 6,83%, os demais 

insumos com percentuais menores juntos somaram 51,16%. 
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5.2.5 Custos diretos da produção da soja- safra 2015/2016 

Os custos diretos na produção são aqueles que estão diretamente 

envolvidos na produção da soja, sendo possível sua mensuração sem utilização de 

qualquer tipo de rateio. 

 A mão-de-obra direta reflete os custos com o pessoal diretamente 

relacionado à produção de determinado bem ou serviço. Na tabela 14 são 

demonstrados os custos obtidos com mão-de-obra na safra 2016/2017, nela é 

possível identificar o tempo de duração de cada tarefa executada desde o plantio até 

o transporte do grão após a colheita e quantas vezes cada tarefa foram executadas 

permitindo uma análise mais detalhada do processo.  

 

Tabela 14 – Custo da mão-de-obra direta na cultura da soja safra 2015/2016 

Relação de custo de mão de obra para implantação da cultura da soja na safra 2016/2017 

Atividade 
Número de 
operações 

Horas/hect
are 

Preço do óleo 
diesel (R$) 

Custo/hectare 
(R$) 

Pulverizações 8 0,33 R$ 8,52 R$ 22,49 

Semeadura 1 1,00 R$ 8,52 R$ 8,52 

Distribuição de fertilizantes 
a lanço 

1 0,16 R$ 8,52 R$ 1,36 

   
Total (R$/hectare) R$ 32,38 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

* Para esse cálculo foi considerado o valor de dois salários mínimos 937 x 2 = 1874/220 = 8,52 

 

Na tabela 14 descrevem-se os valores utilizados tiveram como base a 

informação de que o agricultor realiza todas as tarefas relativas ao plantio e colheita 

sem auxílio de empregado ou prestador de serviço. Para o cálculo da mão de obra o 

valor utilizado como base salarial foi de R$ 1.874,00 (dois salários mínimos) e foi 

dividido em 220 horas trabalhadas/mês tendo assim o valor unitário da hora R$ 8,52. 

Observou-se assim que o custo com a mão de obra para o plantio da soja foi 

de R$ 32,28/hectare, que multiplicado pela área total da cultura, tem-se o custo de 

R$ 971,40, sabe-se, porém, por informação do agricultor que o mesmo não realiza 

retiradas mensais do valor acima indicado e não contabiliza o próprio salário no total 

dos gastos da produção, sendo estimado este valor apenas para fins de cálculo de 

mão-de-obra. 
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Tabela 15 –Consumo de combustíveis soja - safra 2016/2017 

Relação de consumo de combustíveis para implantação da cultura da soja na safra 2016/2017 

Atividade 
Número de 
operações Horas/hectare Consumo/hora 

Preço do óleo 
diesel (R$) 

Custo/hecta
re (R$) 

Pulverizações 8 0,33 5,0 R$ 2,46 R$ 32,47 

Semeadura 1 1,00 8,0 R$ 2,46 R$ 19,68 

Distribuição de 
fertilizantes a 

lanço 1 0,16 4,0 R$ 2,46 R$ 1,57 

        Total (r$/hectare) R$ 53,73 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A tabela 15 trata dos custos do óleo diesel utilizado para realizar as tarefas, 

verificou-se um custo total de R$ 53,73, sendo este valor referente à quantidade de 

litros. Para cada hectare o custo é de R$ 53,73 que multiplicado pela área total da 

cultura que é 30 hectares, tem-se o custo total de R$ 1.611,90. Foram utilizados  

240 litros para abastecimento do trator que realizou o plantio do milho, mais 124,8 

litros colocados no trator para realizar as atividades de dessecação, adubação e 

semeadura. Ainda foram utilizados alguns litros para a colheitadeira e outros para o 

caminhão de transporte dos grãos. 

 

5.2.6 Colheita e armazenagem da safra de soja 2016/2017 

De acordo com a exposição feita anteriormente, a colheita da soja aconteceu 

entre a segunda quinzena do mês de março e a primeira quinzena do mês de abril 

de 2017, após a planta estar em estado de maturação adequada. O produtor 

realizou a comercialização em contrato futuro de 1.000 sacos do produto a preço de 

R$ 58,50. O restante da produção 1.311 permaneceu armazenado por um curto 

período e posteriormente foi comercializado sendo o preço de comercialização de 

R$ 64,00. 

 

Tabela 16 – Produtividade da cultura da soja safra 2015/2016 

 
Quantidade 

total/kg 
Quantidade 

em kg/há 

Produção total 
em sacas de 

60kg 

Produção por há 
em sacas de 

60kg 

8% pgto. de 
terceiros em 

sacas 

Soja 150.660 5.022 2.511 83,7 200 

Fonte: Dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 
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Na tabela 16 verifica-se que a produção total da soja foi de 150.660 kg em 

uma área de 30 hectares, a quantidade de quilos por hectare de milho produzido foi 

obtida através da divisão da quantidade total pelos 30 hectares chegando assim ao 

resultado de 5.022 kg/ha. Para se obter a produção total em sacos de 60 kg, foi 

dividido o valor de 150.660 por 60 kg, obtendo-se o resultado total de 2.511 sacos 

de milho que divididos pela área total plantada equivale a uma profundidade de  83,7 

sacos por hectare. Entretanto, das 2.511 sacas colhidas na área total, 8% desse 

total é destinado ao pagamento de terceiros que trabalharam na produção, ou seja, 

200 sacas, restando ao produtor 2.311 sacas de soja. 

 

5.3 DEPRECIAÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 

Sabendo que a depreciação significa a perda de valor ao longo do tempo, foi 

calculado o valor da depreciação acumulada das máquinas e equipamentos da 

propriedade no ano agrícola 2015/2016 conforme a tabela 17. 

 

Tabela 17 – Depreciação de máquinas e equipamentos agrícolas 

Item Valor máq. 
Vida útil 
estimada 

Ano de 
aquis. 

Vlr deprec. 
ano 

Dep.  
Soja 

Dep. 
milho 

Trator agrícola - 
new holland tl 75 e 

R$ 69.000,000 30 2009 R$ 2.300,00 R$ 985,55 R$ 164,45 

Trator agrícola - 
valmet 885 

R$ 48.000,000 30 2015 R$ 1.600,00 R$ 1.114,10 R$ 185,90 

Concha - 
bandeirantes 550 

R$ 22.500,000 30 2015 R$ 750,00 R$ 321,37 R$ 53,63 

Carreto agrícola - 
capacidade 4 
toneladas 

R$ 5.000,000 30 1993 R$ 166,67 R$ 71,42 R$ 11,92 

Semeadora - 
semeato pes 8 

R$ 14.500,000 20 2009 R$ 725,00 R$ 310,66 R$ 51,84 

Pulverizador - jacto 
- 600 l 

R$ 12.000,000 15 2003 R$ 800,00 R$ 342,80 R$ 57,20 

Distribuidor de 
fertilizantes sólidos 
- triton 

R$ 2.600,000 15 2015 R$ 173,33 R$ 74,27 R$ 12,39 

 
R$173.600,000 

 
Total 
R$/hec 

R$ 6.515,00 R$ 3.220,17 R$ 537,33 

Fonte – dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A tabela da depreciação das máquinas e equipamentos agrícolas descreve a 

perda do valor sofrido no período do cultivo das lavouras na safra 2015/2016 e 

2016/2017 sendo calculado através do método de depreciação linear. Conforme se 

pode observar, vários foram os equipamentos necessários para a realização das 
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tarefas operacionais no período, os equipamentos juntos somam um total de R$ 

173.600,00. 

De acordo com a tabela todos os bens ainda irão sofrer depreciação nos 

próximos períodos, vale ressaltar que a depreciação acumulada anual foi de R$ 

6.515,00 e que dentro do período da produção de milho e soja (seis meses) o valor 

calculado da depreciação da soja é de R$ 3.220,17 (85,70%) foi apropriado de 

acordo com a área correspondente a 30 hectares, e o valor da depreciação 

acumulada na cultura do milho é R$ 537,33 (14,30%) correspondente a 5 hectares. 

 

5.4 RESULTADOS 

Tendo conhecimento dos custos incorridos na produção do milho e soja na 

safra 2015/2016 e 2016/2017 torna-se possível analisar qual foi à cultura mais 

rentável ao agricultor e quais os resultados obtidos. Com a demonstração do 

resultado das safras fez-se uma análise da receita obtida com a venda da produção 

do milho, dos custos diretos indiretos e o lucro do período. 

 

Tabela 18 – Demonstração do resultado da cultura do milho 2015/2016 e 2016/2017 

  DRE 2015/2016 DRE 2016/2017 

RECEITA BRUTA R$ 27.780,00 R$ 20.877,25 

(-) FUNRURAL R$ 638,94 R$ 480,18 

 = RECEITA LIQUIDA R$ 27.141,06 R$ 20.397,07 

(-) CMV   

Custo direto R$ 9.882,55 R$ 11.402,75 

Custo indireto R$ 594,49 R$ 623,05 

 = RESULTADO LIQUIDO TOTAL R$ 16.664,02  (59,98%) R$ 8.371,27 (40,10%) 

 = RESULTADO LIQUIDO POR HECTARE R$ 3.332,80 R$ 1.674,25 

 = RESULTADO LIQUIDO POR SACA R$ 22,31 R$ 10,08 

Fonte – dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

Na tabela da DRE da cultura do milho safra 2015/2016, o valor encontrado 

com a receita obtida com a venda do produto foi de R$ 27.780,00, esse valor foi 

apurado com a venda de 350 sacas por R$ 34,00 no momento da colheita e 397 

sacas ao valor de R$ 40,00 em momento posterior a colheita, o funrural descontado 

em um percentual de 2,3% foi de R$ 638,94, o que resultou em uma receita bruta de 

R$ 27.141,06, desse valor foi subtraído os custos diretos da produção de R$ 

9.882,55 e custos indiretos de R$ 594,49, portanto o resultado líquido obtido com a 

produção do milho foi de R$ 16.664,02 no ano de 2015/2016. 
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O custo de produção por hectare foi de R$ 2.223,20, resultado obtido pela 

soma dos custos diretos e indiretos e também do funrural. Para verificar a 

rentabilidade obtida por hectare plantado, dividiu-se o resultado líquido total pela 

área total produzida chegando-se ao resultado líquido de R$ 3332,80. 

O DRE da cultura do milho safra 2016/2017 apresentou os seguintes 

resultados com a receita obtida com a venda do produto foi de R$ 20.877,25, esse 

valor foi apurado com a venda de 380,5 sacas por R$ 26,50 no momento da colheita 

e 449 sacas ao valor de R$ 24,00 em momento posterior a colheita, o funrural 

descontado em um percentual de 2,3% foi de R$ 480,18, o que resultou em uma 

receita bruta de R$ 20.397,07, desse valor foi subtraído os custos diretos da 

produção de R$ 11.402,75 e custos indiretos de R$ 623,05, portanto o resultado 

líquido obtido com a produção do milho foi de R$ 8.371,27 no ano de 2016/2017. 

Obteve-se um custo de produção por hectare foi de R$ 2501,20,  resultado 

obtido pela soma dos custos diretos e indiretos e também do funrural. Para verificar 

a rentabilidade obtida por hectare plantado, dividiu-se o resultado líquido total pela 

área total produzida chegando-se ao resultado líquido de R$ 1674,25. 

A seguir será apresentado na tabela 19 o resultado do cultivo da soja, 

cultivados em área total de 30 hectares. 

 

Tabela 19 - Demonstração do resultado da cultura da soja 2015/2016 e 2016/2017 

  DRE 2015/2016 DRE 2016/2017 

RECEITA COM VENDAS R$ 152.315,00 R$ 142.404,00 

(-) FUNRURAL R$ 3.503,24 R$ 3.275,29 

 = RECEITA BRUTA R$ 148.811,76 R$ 139.128,71 

(-) CMV   

Custo direto R$ 44.730,00 R$ 56.321,40 

Custo indireto R$ 3.563,01 R$ 3.734,45 

 = RESULTADO LIQUIDO TOTAL R$ 100.518,75 (65,99%) R$ 79.072,86 (55,53%) 

 = RESULTADO LIQUIDO POR HECTARE R$ 3.350,63 R$ 2.635,76 

 = RESULTADO LIQUIDO POR SACA R$ 51,28 R$ 43,49 

Fonte – dados conforme a pesquisa e dados do agricultor 

 

A Demonstração de Resultados da cultura da soja 2015/2016, o valor 

encontrado com a receita obtida com a venda do produto foi de R$ 152.315,00, 

apurou-se esse valor  com a venda de 850 sacas por R$ 69,50 no momento da 

colheita e 1.110 sacas ao valor de R$ 84,00 em momento posterior a colheita, o 

funrural descontado em um percentual de 2,3% foi de R$ 3.503,24, o que resultou 
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em uma receita bruta de R$ 148.811,76, desse valor foi subtraído os custos diretos 

da produção de R$ 44.730,30 e custos indiretos de R$ 3.563,01, portanto o 

resultado líquido obtido com a produção do milho foi de R$ 100.518,75 no ano de 

2015/2016. 

O custo de produção por hectare foi de R$ 1.726,54, resultado obtido pela 

soma dos custos diretos e indiretos e também do funrural. Para verificar a 

rentabilidade obtida por hectare plantado, dividiu-se o resultado líquido total pela 

área total produzida chegando-se ao resultado líquido de R$ 3.350,63. 

Na cultura da soja safra 2016/2017 o DRE apresentou os seguintes 

resultados, o valor encontrado com a receita obtida com a venda do produto foi de 

R$ 142.404,00, esse valor foi apurado com a venda de 1.000 sacas por R$ 58,50 no 

momento da colheita e 1.311 sacas ao valor de R$ 64,00 em momento posterior a 

colheita, o funrural descontado em um percentual de 2,3% foi de R$ 3.734,45, o que 

resultou em uma receita bruta de R$ 139.128,71, desse valor foi subtraído os custos 

diretos da produção de R$ 56.321,40 e custos indiretos de R$ 3.734,45, portanto o 

resultado líquido obtido com a produção do milho foi de R$ 79.072,86 no ano de 

2016/2017. 

O custo de produção por hectare foi de R$ 2.111,04, o resultado obtido pela 

soma dos custos diretos e indiretos e também do funrural. Para verificar a 

rentabilidade obtida por hectare plantado, dividiu-se o resultado líquido total pela 

área total produzida chegando-se ao resultado líquido de R$ 2.635,76. 

O objetivo desse trabalho foi analisar qual das culturas foi mais rentável ao 

produtor frente à área plantada, na cultura do milho cada hectare plantado na safra 

2015/2016 teve um custo de R$ 2.223,20 e uma rentabilidade de R$ 3.332,80 ao 

agricultor. Na safra de 2016/2017 o custo foi de R$ 2.501,20 e uma rentabilidade de 

R$ 1.674,25. A cultura da soja na safra 2015/2016 por sua vez apresentou resultado 

líquido de R$ 3.350,63 por hectare e um custo de R$ 1.726,54. Já na safra de 

2016/2017 o custo por hectare foi de R$ 2.111,04 e o resultado líquido por hectare 

foi de R$ 2.635,76. Analisando a safra 2015/2016 a cultura da soja foi a mais 

rentável, a diferença na lucratividade por hectare produzido foi de R$ 17,83. Na safra 

2016/2017 a cultura da soja foi a mais rentável para o agricultor, a diferença na 

lucratividade entre a cultura do milho e da soja foi de R$ 961,51. 

Dentre os elementos para determinar a área plantada na próxima safra com 

relação aos custos de produção e resultados obtidos, pode-se mencionar o nível de 
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tecnologia aplicado na cultura, às condições climáticas, os custos de produção, a 

produtividade média alcançada e o preço de comercialização dos grãos. Estas 

variáveis não devem ser tratadas isoladamente não sendo capaz determinar o 

resultado econômico da cultura do milho e soja, devendo-se considerar todos estes 

fatores em igual importância nas tomadas de decisão para as próximas safras e 

também para a comercialização do produto. 

Na cultura do milho na safra 2015/2016 foi necessário produzir 65,39 sacas 

de milho por hectare para cobrir os custos diretos e indiretos tomando por base o 

valor pago por saca no momento da colheita de R$ 34,00. Na safra de 2016/2017 a 

produção de sacas de milho por hectare para cobrir os custos diretos e indiretos foi 

de 94,38 sacas considerando o valor pago por saca no momento da colheita de R$ 

26,50. 

Já na cultura da soja, na safra de 2015/2016 foram necessárias 24,84 sacas 

de soja por hectare para cobrir os custos diretos e indiretos tendo como base o valor 

pago por saca no momento da colheita de R$ 69,50. Para a safra 2016/2017 o 

número de sacas para cobrir os custos diretos e indiretos foi de 36,08 sacas por 

hectare com base no valor pago por saca no momento da colheita que foi de R$ 

58,50. 

A produtividade é um dos fatores que irá resultar em lucro ou prejuízo obtido 

no período, assim como o preço que é controlado pelo mercado determinante no 

resultado no momento da comercialização. Quanto mais alto o preço obtido na 

comercialização maior o resultado alcançado sendo necessário atentarem-se as 

condições de mercado e estar informado sobre seu comportamento no momento da 

definição da área a ser plantada. 

Outro fator importante nas culturas agrícolas é a questão tecnológica 

aplicada no plantio relacionada ao controle de doenças, plantas daninhas e insetos 

que podem prejudicar a produção. Deve-se ter atenção ao clima e dar importância 

igual ou superior em relação ao preço do produto, sabe-se que a produção agrícola 

é suscetível aos fatores climáticos sendo necessários chuvas e volumes regulares 

para que a cultura expresse todo seu potencial produtivo. 
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6 CONCLUSÃO 

Administrar uma propriedade rural requer por parte do agricultor, 

conhecimentos sobre o agronegócio e o mercado onde está inserido. São várias 

variáveis que envolvem a produtividade agrícola sendo necessário conhecê-las para 

entender seus efeitos. Para que ao final da safra ele obtenha de forma segura e 

concreta com precisão os resultados, é preciso identificar todos os custos de sua 

produção a fim de verificar sua lucratividade ao final do período, ter conhecimento 

das obrigações a vencer e saber o momento de comercializar a produção, sendo 

que o preço do produto reflete diretamente no resultado. 

O objetivo de realizar esse trabalho realizar o cálculo do custo no período 

nos períodos das safras 2015/2016 e 2016/2017 nas culturas de milho e soja, depois 

fazendo a verificação da rentabilidade alcançada em cada cultura, para tanto, 

primeiramente buscou-se conhecer todas as etapas que fizeram parte da produção 

da cultura da soja e do milho, também foi verificado a mão de obra operacional, os 

equipamentos e maquinário envolvidos, passada essa etapa foram identificados os 

custos, gastos e despesas envolvidas nas culturas, foram organizadas de maneira 

clara com quantificação e precificação dos insumos de acordo com a documentação 

analisada fornecida pelo proprietário. 

Reunindo todos os dados pré e pós-colheita pode-se analisar o resultado 

dos períodos onde se concluiu que ambas as culturas apresentaram resultado 

financeiro positivo, embora em ambas as safras a cultura da soja tenha se mostrado 

mais lucrativa. 

Como podemos ver na tabela 20 o resultado líquido das safras de soja e 

milho no ano de 2015/16 teve pouca diferença, também é possível observar que o 

preço médio de venda dos produtos foi superior à safra 2016/17. 
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Tabela 20 – Comparativo dos resultados entre as culturas de milho e soja 
 

 
DR 2015/2016 

MILHO 
DR 2015/2016 

SOJA 
DR 2016/2017 

MILHO 
DR 2016/2017 

SOJA 

= RESULTADO LIQUIDO 
TOTAL 

R$ 16.664,02 R$ 100.518,75 R$ 8.371,27 R$ 79.072,86 

= RESULTADO LIQUIDO POR 
HECTARE 

R$ 3.332,80 R$ 3.350,63 R$ 1.674,25 R$ 2.635,76 

= RESULTADO LIQUIDO POR 
SACA 

R$ 22,31 R$ 51,28 R$ 10,08 R$ 43,49 

PREÇO MEDIO VENDA DO 
PRODUTO 

R$ 37,19 R$ 77,71 R$ 25,15 R$ 61,62 

 Fonte – Dados conforme a pesquisa e do agricultor 

 

Para que o agricultor tenha conhecimento preciso do resultado da safra, foi 

importante implantar o método de apuração dos custos para as futuras safras irá 

permitir uma melhor gestão de sua propriedade sendo uma importante ferramenta 

na tomada de decisão. 

Em relação à área a ser plantada de cada cultura, o produtor deve analisar 

suas necessidades específicas como contratos futuros, rotação de cultura e se irá 

precisar do grão para manter outras atividades da propriedade, deve atentar-se 

frente aos resultados alcançados pela relevante diferença entre o custo de produção 

das culturas e os preços de comercialização que variam consideravelmente de uma 

safra a outra de acordo com o mercado do agronegócio. 
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ANEXO A – DRE DAS CULTURAS 

 

  DRE 2015/2016 DRE 2016/2017 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 180.095,00 R$ 163.281,25 

 Soja  R$                   152.315,00   R$                   142.404,00  

Milho  R$                     27.780,00   R$                     20.877,25  

(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA  R$                       4.142,18   R$                       3.755,47  

Impostos e contribuições  R$                       4.142,18   R$                       3.755,47  

Funrural Soja  R$                       3.503,24   R$                       3.275,29  

Funrural Milho  R$                          638,94   R$                         480,18  

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA  R$                   175.952,82   R$                   159.525,78  

(-) CUSTOS OPERACIONAIS (Soja)    
Sementes e Material de Plantio  R$                     22.701,30   R$                     26.347,80  

Defensivos/Fertilizantes/Corretivos  R$                     19.815,30   R$                     27.390,30  

Mão de Obra direta  R$                          832,80   R$                         971,40  

Combustíveis e Lubrificantes  R$                       1.380,90   R$                       1.611,90  

Total  R$                     44.730,30   R$                     56.321,40  

(-) CUSTOS OPERACIONAIS (Milho)   
 

Sementes e Material de Plantio  R$                       8.673,75   R$                     10.166,25  

Defensivos/Fertilizantes/Corretivos  R$                          972,50   R$                         968,00  

Mão de Obra direta  R$                           85,60   R$                           98,00  

Combustíveis e Lubrificantes  R$                          150,70   R$                         170,50  

Total  R$                       9.882,55   R$                     11.402,75  

(-) CUSTOS INDIRETOS   
 

Contabilidade  R$                          100,00   R$                         150,00  

soja  R$                           85,70   R$                         128,57  

Milho  R$                           14,30   R$                           21,43  

Depreciação  R$                       6.515,00   R$                       6.515,00  

Soja  R$                      3.220,17   R$                      3.220,17  

Milho  R$                         537,33   R$                         537,33  

Manutenção  R$                          300,00   R$                         450,00  

soja  R$                         257,14   R$                         385,71  

milho  R$                           42,86   R$                           64,29  

Total  R$                       6.915,00   R$                       7.115,00  

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 114.424,97 R$ 84.686,63 

 


