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Abstract 

Accounting is a tool that provides information for planning, control and decision making that 
helps to turn farms into businesses able to monitor developments in the sector and compare 
the performance of activities. This paper aims at analyzing two seasonal crops, identifying the 
farming viability of organic versus conventional soybeans on a small farm. For that, a 
descriptive, documentary and quantitative research was carried out. The results showed that 
the net revenues are R$ 3,254.43/ha from conventional soybean and R $ 2,901.69/ha from 
organic soybean, even being the price per bag of organic soybean higher than the price of 
conventional soybean. The study stressed the importance of measuring accounting costs for 
land managers taking decisions to work safely with the seasonal crops that bring better returns 
to the growers, maximizing gains and analyzing if the farming is viable. 
 
Keywords: Rural accounting. Soybean farming. Viability of soybean farming.  
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1. Introdução 
 

A constante evolução tecnológica e as exigências do mercado consumidor em adquirir 

produtos com melhor qualidade e preços mais atrativos, fazem com que o empresário rural 

amplie suas técnicas financeiras e de produção. Assim, para melhorar o desempenho dos 

negócios na empresa rural é necessária a utilização de ferramentas que demonstrem a 

viabilidade financeira das atividades.   

A contabilidade é uma ferramenta que oferece informações para o planejamento, 

controle e tomada de decisão, transformando as propriedades rurais em empresas com 

capacidade para acompanhar a evolução do setor e comparar o desempenho das atividades 

(BORILLI et al. 2005). 

Nas empresas rurais, Crepaldi (2011) reconhece a existência de limitações organizacionais e 

estruturais que dificultam a tarefa de gerar informações gerenciais que permitam a tomada de 

decisões com base em dados consistentes e reais. Contudo, a ausência de qualquer método de 

apuração e apropriação de custos é uma falha grave na tomada de decisões. Assim, para que a 

empresa rural alcance lucratividade satisfatória é preciso considerar um resultado financeiro 

positivo, que somente será obtido com uma tomada de decisão consolidada e apoiada por um 

sistema de custos (FRANCO, 1988).    

 Além disso, é necessário reunir informações para melhorar os processos de produção, 

visando diminuir custos. Para Matos (2002), conhecer os recursos disponíveis em sua 

propriedade e adotar tecnologias adequadas, possibilita ao produtor diminuir seus custos, 

garantir sua sustentabilidade e a permanência na atividade. Em um contexto geral, a evolução 

tem proporcionado a atividade rural, novas técnicas e formulas para o plantio. Por outro lado, 

a competitividade exerce pressão para a utilização de ferramentas adequadas de controle da 

alocação dos custos de produção. 

As atividades desenvolvidas pelas empresas rurais são bastante diversificadas e dentre as 

culturas temporárias, o plantio da soja tem ganhado destaque. A discussão em relação ao 

desempenho do plantio da soja transgênica em comparação com a soja orgânica é enfatizada 

pelo estudo de (ANDRIOLI, 2006). O autor constata que a produção da soja orgânica não está 

necessariamente associada a uma menor produtividade, uma maior intensidade de trabalho e a 

maiores custos de produção em relação a soja transgênica. Por outro lado, o estudo de Franco 

et al. (2011) comparou os custos, a produtividade e a rentabilidade entre o cultivo da soja 

convencional e transgênica. Os resultados demonstram que o cultivo da soja transgênica 

produz maior retorno comparado a soja convencional. 
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Nesta perspectiva, não foram encontrados estudos que realizaram a comparação de 

desempenho financeiro da soja orgânica em relação a soja convencional. Deste modo, emerge 

a seguinte questão de pesquisa: Qual a viabilidade da cultura da soja orgânica versus soja 

convencional em uma pequena propriedade rural? Para responder a presente questão de 

pesquisa, o estudo tem como objetivo identificar a viabilidade da cultura da soja orgânica 

versus soja convencional em uma pequena propriedade rural. 

O estudo justifica-se pelo destaque que a produção de soja Brasileira exerce no cenário 

econômico do Mundial. Schultz, Brandt e Brandt (2008) salientam que para manter a 

produção de soja atrativa ao comércio internacional, não basta apenas expandir o volume 

físico e financeiro, é preciso que os produtores criem uma visão empresarial voltada para a 

gestão dos custos de produção. Portanto, este estudo é importante pelo detalhamento e 

profundida que exerce sobre a aplicação da contabilidade e gestão de custos na atividade rural 

focada a produção de soja.  

 
2. Referência Teórico 

2.1. Contabilidade rural e o cultivo da soja 
 

A Contabilidade Rural é aquela que tem suas normas baseadas em orientar, controlar e 

registrar os atos e fatos ocorridos e praticados por uma empresa que tem como objeto de 

comércio e indústria, a agricultura ou pecuária (CREPALDI, 2011). É dedicada a estudar as 

movimentações de patrimônio ocorridas nas entidades e empresas rurais, sendo que essas por 

sua vez podem ter personalidade jurídica ou física, dependendo do porte e tipo de atividade 

econômica desenvolvida.  

Segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA (2011), a 

utilização de ferramentas gerenciais pelos produtores ainda é reduzida, mas eles têm 

percebido que apenas conhecimentos técnicos de produção/criação, embora fundamentais, não 

bastam, estão reconhecendo a importância da utilização de ferramentas gerenciais.  

A elaboração e implementação do planejamento no setor rural representa um grande 

desafio, tendo em vista que os empreendimentos desse setor estão sujeitos a diversas 

variáveis, como a dependência de recursos naturais, a sazonalidade do mercado, a 

perecibilidade dos produtos, o ciclo biológico de vegetais e de animais e o tempo de 

maturação dos produtos (VILCKAS, 2004).  

As ferramentas disponíveis pela Contabilidade Rural podem ser úteis para o 

gerenciamento adequado dos custos de produção no cultivo da soja. De acordo com a 
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EMBRAPA (2013) o primeiro registro de cultivo de soja no Brasil foi no ano de 1914, no 

município de Santa Rosa, Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, as evidências indicam que 

apenas no ano de 1940 a soja adquiriu importância no cenário econômico nacional. Nas 

últimas três décadas, seu crescimento corresponde a 49% da área plantada em grãos do país, e 

o aumento da produtividade está associado as necessidades de alimento para animais, aos 

avanços tecnológicos, ao manejo, e ao aumento de seu uso na alimentação humana. 

O crescimento no cultivo de soja fez com que estudiosos vislumbrassem a criação de novas 

variedades, como a soja orgânica e a convencional. Assim, existem diferenças entre o sistema 

produtivo da soja convencional e da orgânica, que apontadas no Quadro 1. 

 
 Quadro 1: Principais diferenças entre a produção de soja orgânica e convencional  

CARACTERÍSTICAS 
SISTEMA DE CULTIVO 
CONVENCIONAL ORGÂNICO 

PREPARO DO SOLO 
MÍNIMO REVOLVIMENTO DE 
SOLO NA LINHA 

MÍNIMO REVOLVIMENTO DE SOLO 
NA LINHA 

ADUBAÇÃO 

USO DE ADUBOS QUÍMICOS 
ALTAMENTE SOLÚVEIS (URÉIA, 
SUPER SIMPLES, CLORETO K, 
NPK ETC.) 

USO DE ADUBOS ORGÂNICOS 
(ESTERCO, BIOFERTILIZANTES, 
COMPOSTOS, ADUBOS VERDES, 
ROCHAS NATURAIS MOÍDAS) 

CONTROLE DE 
PRAGAS E 
DOENÇAS 

USO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
(INSETICIDAS, FUNGICIDAS, 
NEMATICIDAS) 

A BASE DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS E PRODUTOS 
NATURAIS POUCO TÓXICOS 
(BACULOVIRUS, ISCAS, 
ARMADILHAS) 

CONTROLE DE 
INVASORAS 

USO DE HERBICIDAS OU 
CONTROLE INTEGRADO 
(INCLUINDO QUÍMICO) 

CONTROLE INTEGRADO 
(MECÂNICO, CULTURAL, 
BIOLÓGICO) E CURATIVO 
(CARPIDAS E ROÇADEIRAS) 

POSSÍVEIS 
SINTOMAS AO 
MEIO AMBIENTE 

CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS 
POR AGROQUÍMICOS 

CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS POR 
COLIFORMES (EM CASO DE USO 
EXCESSIVO DE ESTERCO) 

PREÇO PAGO AO 
PRODUTOR (SOJA) 

R$ 30,00 - 35,00/SACA* R$ 15,00 – 18,00 /SACA 

PARTICULARIDADES NÃO EXIGE CERTIFICAÇÃO 
EXIGE CERTIFICAÇÃO PARA 
RECEBER O SELO ORGÂNICO 

Fonte: Darolt e Skora Neto (2002). 
 

Verifica-se no Quadro 1 que a principal diferenciação na produção da soja orgânica 

está relacionada a forma de fertilização que é baseada na matéria orgânica e em fertilizantes 

minerais naturais pouco solúveis. O aporte de elementos fundamentais para a boa correção do 

solo é feito com uso de farinha de ossos, rochas moídas, semi-solubilizadas ou tratadas 

termicamente (fosfatos naturais, sulfato de potássio etc.), sendo estimulado o uso de calcário. 

Nesse contexto, o sucesso da empresa rural não consiste somente em uma elevada 

produtividade por meio de modernas técnicas, mas também no controle dos custos de 
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produção. É necessário saber como gerenciar a produtividade para chegar ao resultado 

desejado e continuar prosperando com significativos lucros.  

2.2. Gestão de custos na atividade rural 
 

A contabilidade de custos surgiu da necessidade de maiores e mais precisas 

informações para auxílio na tomada de decisões (BRUNI; FÁMA, 2003). De acordo com 

Padoveze (2003), custo é todo gasto ligado a produção ou industrialização de qualquer 

produto, seja agrícola ou industrial. 

A aplicação prática de estudos sobre o comportamento dos custos nas empresas rurais 

é de suma importância. Deste modo, a contabilidade de custos não é privativa da 

contabilidade industrial, registra e controla as operações agrícolas para determinação dos 

custos e resultados da produção agrícola, zootécnica e agroindustrial (VALLE; ALOE, 1981).  

É fundamental que o empresário rural esteja informado sobre a composição e o 

comportamento dos custos, para elaboração de estratégias que estejam fundamentadas em 

dados confiáveis, buscando as melhores alternativas, além de possibilitar a visualização 

antecipada de restrições e dificuldades mercadológicas (CALLADO; CALLADO, 1999).  

A determinação do custo é utilizada pelos produtores rurais para auxiliar na escolha de 

criações e práticas agrícolas que sejam mais rentáveis. Callado e Callado (1999) mencionam 

que a dimensão de importância da gestão de custos em uma empresa rural irá variar de acordo 

com o grau de complexidade das atividades desenvolvidas. De acordo com Valle (1987, p. 

102), “nas atividades rurais, o custo da produção compreende o conjunto de todas as despesas 

que devem ser suportadas para a obtenção dos produtos”. Desta forma, tudo o que é aplicado 

no cultivo do produto agrícola é caracterizado como custo de produção.  

Para elaborar a gestão de custos de forma eficiente é preciso compreender alguns 

conceitos. Nepomuceno (2004, p. 25), menciona que “entende-se por custos indiretos os que 

não afetam, especificamente os centros de custos. Pela natureza desses custos, sua imputação 

a cada centro é procedida mediante rateio ou outro critério que se apresente racional”.  

Por outro lado, Atkinson et al. (2000, p. 128) destacam que “os custos diretos de 

produção, são aqueles que podem ser identificados diretamente ao produto. Como por 

exemplo, a matéria-prima e a mão-de-obra direta”. Para Hansen e Moven (2001, p. 62), 

“custos diretos são os custos que podem ser fácil e acuradamente rastreados aos objetos de 

custo. Custos facilmente rastreados são os que podem ser distribuídos de forma 

economicamente viável”.  



Viability of organic versus conventional soybean farming on a small farm 
Di Domenico, D.; Dal Magro, C.B.; Zanin, A.; Boschetti, F. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Apr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

234

Na visão de Atkinson et al. (2000, p. 183), os custos fixos “não mudam com as 

mudanças no nível da produção durante curtos períodos de tempo”. Os custos variáveis, ao 

contrário dos custos fixos, mudam de acordo com o volume de produção. Nepomuceno (2004, 

p. 26) salienta que “em toda atividade de produção, o emprego de insumos tende a se 

comportar de modo proporcional à quantidade obtida ou ao esforço nela despendido”. 

Para Maher (2001, p. 82), “margem de contribuição é o preço de venda menos os 

custos variáveis. A margem de contribuição unitária corresponde à diferença entre o preço 

unitário de venda e os custos variáveis unitários”. Por fim, Horngren, Sundem e Stratton 

(2004, p. 41) mencionam que “o ponto de equilíbrio é o nível de vendas no qual a receita se 

igual às despesas e o lucro é zero”. Para Bruni e Fama (2004, p. 254), “a análise dos gastos 

variáveis e fixos torna possível obter o ponto de equilíbrio contábil da empresa: representação 

do volume de vendas necessário para cobrir todos os custos e no qual o lucro é nulo”.  

 
2.3. Estudos anteriores relacionados ao tema 

 

O estudo de Andrioli (2006) buscou verificar dentre a soja orgânica e a transgênica, 

qual proporciona maior produtividade e consequentemente melhores resultados para a 

propriedade rural. Constou que a produção da soja orgânica não está necessariamente 

associada a uma menor produtividade, uma maior intensidade de trabalho e a maiores custos 

de produção em relação a soja transgênica.  

Beline et al. (2009) analisaram as estimativas de área plantada de soja e respectiva 

produção, subsidiando estimar as perdas que poderia ser evitadas durante a colheita, 

considerando níveis toleráveis de uma saca por hectare. Constataram que é possível prever e 

evitar as perdas durante a colheita da soja. Concluíram que quando as perdas são tratadas, 

proporcionam redução no custo de produção. 

Viana Filho et al. (2010) buscaram contribuir para a compreensão de como a contabilidade 

pode ser utilizada na agricultura para identificar as vantagens da relação custo/benefício no 

uso de agrotóxicos orgânicos e convencionais na cultura da soja. Concluíram que a 

contabilidade gera informações valiosas na apuração do custo de aplicação de agrotóxicos na 

cultura de soja e que a empresa estudada reduziu seus custos em 4,68% na utilização de 

agrotóxicos orgânicos conjuntamente com os convencionais.   

Por fim, o estudo de Franco et al. (2011), buscaram verificar os custos, a produtividade 

e a rentabilidade entre o cultivo da soja convencional e a transgênica. Concluíram que o 

cultivo da soja transgênica produz maior retorno comparado a soja convencional.  Diante da 
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apresentação dos estudos anteriores, verifica-se que o cultivo da soja foi resultado de 

pesquisas em diversas perspectivas. Porém, não foram encontrados estudos que compararam a 

viabilidade do cultivo da soja convencional em relação a soja orgânica.  

 
3. Procedimentos Metodológicos  
  

O estudo é caracterizado quanto aos objetivos, como uma pesquisa exploratória. 

Segundo Raupp e Beuren (2004, p. 80), “por meio de estudo exploratório, busca-se conhecer 

com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões 

importantes para a condução da pesquisa”.  

Foram utilizadas diversas técnicas de coleta de dados (entrevista não-estruturada; 

observação não-participante; pesquisa documental) para o desenvolvimento da pesquisa. Na 

entrevista não-estruturada o entrevistado tem liberdade para interpretar acontecimentos e 

opinar sobre eventos, uma vez que não há uma estrutura pré-determinada a seguir (HAIR et 

al., 2005). A observação não-participante, para Lakatos e Marconi (2000) é a utilização dos 

sentidos para obtenção de determinados aspectos da realidade, dos fatos ou fenômenos que se 

deseja estudar.  

Assim, a entrevista não-estruturada e a observação não-participante foram técnicas de 

coleta de dados utilizadas para a obtenção de evidências acerca dos aspectos produtivos da 

soja orgânica e convencional, período de plantio e colheita, estimativa de perdas, dentre 

outras informações relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa. Além disso, foram 

observados o funcionamento das máquinas e equipamentos, pessoal, dentre diversas 

características utilizadas na produção e no cultivo da cultura em estudo.    

Também foi utilizada a pesquisa documental, definida por Silva e Grigolo (2002) 

como a que utiliza materiais que ainda não receberam análise aprofundada, a fim de 

selecionar, tratar e interpretar a informação bruta. Neste estudo foram utilizados como fontes 

documentais os relatórios internos e documentos fiscais da entidade, como notas fiscais de 

compras, de vendas, entre outros. 

Utilizou-se na pesquisa a abordagem qualitativa, que segundo Martins e Theóphilo 

(2007, p. 136), “uma das principais características da pesquisa qualitativa é a predominância 

da descrição. [...] tem como preocupação central descrições, compreensões e interpretações 

dos fatos, ao invés de medições.”  

 A pesquisa é delineada por meio de um estudo de caso realizado em uma propriedade 

rural localizada no sudoeste do Paraná, em que neste ambiente foi observado que a área total 



Viability of organic versus conventional soybean farming on a small farm 
Di Domenico, D.; Dal Magro, C.B.; Zanin, A.; Boschetti, F. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 2 – Apr/Jun - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

236

mecanizada é de 9 alqueires, com cerca de 2 alqueires destinados à pastagem de bovinos de 

leite e 7 alqueires destinados ao cultivo de soja e milho. O estudo utiliza o cultivo de soja 

orgânica e convencional, visando primeiramente levantar a viabilidade de ambas culturas, e 

em seguida mostrar a importância do controle contábil e de custos na identificação do 

desempenho financeiro de cada cultura.  

Pelas informações obtidas sobre o processo de cultiva da soja, tem-se que a cultura é 

cultivada antes de ser plantada com a aplicação da matéria orgânica. Além disso, na maioria 

das vezes a soja é plantada através do plantio direto, com a mesma plantadeira que é utilizada 

para as demais culturas temporárias desenvolvidas na propriedade em estudo, e após feita a 

dessecação, que perdura em torno de 10 dias, é feito o plantio da soja com semente de alta 

qualidade e adubação conforme indícios obtidos pelas análises de solo.  

O processo das culturais temporárias, soja orgânica e convencional, possuí diferenças 

que necessitam ser consideradas. A principal diferenciação é que a soja orgânica se utiliza da 

mão de obra do produtor rural, sem o auxílio de defensivos químicos. Por outro lado, a soja 

convencional se utiliza de menor proporção da mão de obra do produtor rural, pois as 

impurezas são combatidas com a aplicação de agrotóxicos químicos.   

Com os dados agrupados, foi estabelecido o custo de produção da soja convencional e 

orgânica, em que foram separados os custos variáveis, custos fixos e custos de oportunidade. 

Os custos variáveis foram compostos pelos custos que continham variações conforme a 

qualidade de plantio de ambas culturas. Os custos fixos foram compostos por aqueles que não 

variam de acordo com a quantidade de plantio de ambas culturas, ou seja, permanecem os 

mesmos independentemente da quantidade de produção. Por fim, os custos de oportunidade 

são estabelecidos pela quantia de remuneração do capital próprio estabelecida pelos 

produtores rurais e pela remuneração da terra utilizada no plantio das culturas. 

Com base no levantamento das informativos relativas aos custos de produção foi 

elaborado um demonstrativo de comparativo da produção da soja convencional e orgânica e 

por fim, a margem de contribuição unitária para cada cultura, com o intuito de estabelecer o 

melhor desempenho financeiro de cada cultura.  

A próxima etapa consistiu em estabelecer o ponto de equilíbrio de ambas culturas, 

com o intuito de determinar o nível de produção necessário para cobrir todos os custos e 

despesas não tendo ao final nem lucro e/ou prejuízo. Além disso, foi preciso determinar os 

valores relativos a depreciação das máquinas e equipamentos, com o intuito de remunerar o 

desgaste destes bens, não sendo considerada a remuneração do capital próprio e a 
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remuneração da terra, visto que já foram calculados anteriormente nos custos de 

oportunidade.  

Por fim, com base nas informações apresentadas em todas as etapas descritas foi 

elaborado o demonstrativo do resultados do exercício para ambas as culturas. O objetivo foi 

estabelecer a cultura que oferece melhor desempenho financeiro, obtido por meio daquela que 

oferecer um maior lucro líquido no exercício estudado.  

 
4. Apresentação e Análise dos Resultados 

 
A análise de custos é útil para determinar o cultivo mais eficiência na geração de 

resultados. Desta maneira, necessita-se estabelecer os custos variáveis, custos fixos e custos 

de oportunidade das culturas em estudos. Na Tabela 1 demonstra-se os custos de produção da 

soja convencional na safra 2010/2011. 

 
Tabela 1: Custo de produção da soja convencional 

QUADRO CUSTO PRODUÇÃO DE SOJA - MÉTODO CONVENCIONAL 
Área Plantada - Hectares 

Descrição Custo Hectares (R$) Custo R$/60Kg 
Custos Variáveis 

Operação de Máq. E Implementos   74,40 1,22 
Mão de Obra temporária   28,00 0,46 
Sementes   74,40 1,22 
Royalts   93,00 1,52 
Fertilizantes   431,25 7,06 
Herbicidas   66,00 1,08 
Fungicida   92,40 1,51 
Inseticidas   18,25 0,30 
Despesas Gerais   45,30 0,72 
Proagro/Seguro   60,00 0,98 
Previdência Rural   3,06 0,05 
Juros   48,60 0,80 
Total Custos Variáveis (A)   1.034,66 16,91 

Custos Fixos 
Depreciação de máq. E impl.   35,29 0,58 
Seguro do Capital   60,00 0,98 
Mão de obra permanente   80,00 1,31 
Serviços do profissional técnico   24,00 0,39 
Despesas ADM   12,00 0,20 
Total Custos Fixos (B)   211,29 3,46 

Custos de Oportunidade 
Remuneração do Capital Próprio   499,66 8,18 
Remuneração da terra   832,76 13,63 
Total Custos de Oportunidade C   1.332,42 21,80 
Total Custos Fixos (B+C)   1.543,70 25,26 
Custo Operacional (A+B)   1.245,95 20,37 
Custo Total (A+B+C)   2.578,37 42,17 
Produtividade - Sacas 1528 61,12 
Custo de Produção - R$/SC   42,19 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 1 os custos são divididos em variáveis, fixos e os custos de 

oportunidades, perfazendo o custo por hectares e o custo a cada saca de sessenta quilos 

gramas de plantio. Os custos variáveis, no qual estão incluídos os grupos de operação de 

máquinas e implementos, mão-de-obra temporária, sementes, royalts, fertilizantes, herbicidas, 

fungicidas, inseticidas, despesas gerais, proagro, seguro, previdência rural e juros, perfazem 

um total do custo por hectare de R$ 1.108,21, já o custo de cada saca de sessenta quilos 

gramas de plantio foi de R$ 18,11. 

Os custos fixos foram compostos pela depreciação das máquinas e equipamentos, 

seguro do capital, mão-de-obra permanente, serviço do profissional técnico e despesas 

administrativas, totalizando os custos por hectare de R$ 211,29 e o custo de cada sessenta 

quilos gramas plantados foi de R$ 3,46. 

Por outro lado, os custos de oportunidade compostos pela remuneração do capital 

próprio e pela remuneração da terra, totalizaram R$ 1.332,42 por hectare, enquanto que a cada 

sessenta quilos gramas de plantio o custo foi de R$ 21,80. Assim, os custos totais da soja pelo 

método convencional totalizam R$ 2.578,37 por hectare e R$ 42,17 a cada saca de sessenta 

quilos gramas de plantio, na safra 2010/2011. Percebe-se também que a área plantada foi de 

25 ha (mil hectares), sendo obtido produtividade de 61,12 sacas por hectare, sacas estas de 60 

(sessenta) quilos gramas, com um custo de R$ 42,19 por saca de soja. 

Apresentam-se na Tabela 2, os custos de produção da soja orgânica, safra 2010/2011, 

classificados em custos variáveis, fixos e custos de oportunidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 2: Custo de produção da soja orgânica  

QUADRO CUSTO PRODUÇÃO DE SOJA - MÉTODO ORGÂNICO 
Área Plantada – Hectares 

Descrição Custo Hectares (R$) Custo R$/60Kg 
Custos Variáveis 

Operação de Máq. E Implementos   68,00 1,72 
Mão de Obra temporária   26,00 0,66 
Sementes   309,90 7,83 
Royalts   0,00 0,00 
Fertilizantes   431,25 10,89 
Herbicidas   66,00 1,67 
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Fungicida   0,00 0,00 
Inseticidas   0,00 0,00 
Despesas Gerais   0,00 0,00 
Proagro/Seguro   60,00 1,52 
Previdência Rural   68,31 1,73 
Juros   48,60 1,23 
Total Custos Variáveis (A)   1.078,06 27,22 

Custos Fixos 
Depreciação de máq. E impl.   35,29 0,89 
Seguro do Capital   60,00 1,52 
Mão de obra permanente   72,00 1,82 
Serviços do profissional técnico   24,00 0,39 
Despesas ADM   12,00 0,20 
Total Custos Fixos (B)   203,29 4,81 

Custos de Oportunidade 
Remuneração do Capital Próprio   687,60 11,25 
Remuneração da terra   1.146,00 18,75 
Total Custos de Oportunidade (C)   1.833,60 30,00 
Total Custos Fixos (B+C)   2.036,89 34,81 
Custo Operacional (A+B)   1.281,35 32,04 
Custo Total (A+B+C)   3.114,95 62,04 
Produtividade - Sacas 990 39,60   
Custo de Produção - R$/SC   78,66   

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 
Verifica-se na Tabela 2 que os custos variáveis totalizam R$ 1.078,06 por hectare e R$ 

27,22 por saca de sessenta quilos gramas de plantio. Os custos fixos perfazem um total por 

hectare de R$ 203,29 e custo de R$ 4,81 a cada saca de sessenta quilos gramas de plantio. Por 

outro lado, os custos de oportunidade totalizam R$ 1.833,60 por hectare. Enquanto que por 

saca de sessenta quilos de plantio o custo foi de R$ 30,00. Assim, os custos totais da soja pelo 

método orgânico totalizam R$ 3.114,95 por hectare e R$ 62,04 a cada saca de sessenta quilos 

gramas de plantio, na safra 2010/2011. 

De maneira geral, a produtividade obtida com método orgânico na área plantada de 25 

ha (mil hectares), foi de 39,60 sacas por hectare, sacas estas de 60 (sessenta) quilos gramas, 

com um custo de R$ 78,66 por saca de soja. A Tabela 3 demonstra um comparativo dos 

custos de produção da soja convencional versus soja orgânica.  

 
 
Tabela 3: Comparativo produção soja convencional versus soja orgânica 

COMPARATIVO DE CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SOJA - MÉTODO CONVENCIONAL VERSUS 
MÉTODO ORGÂNICO 

Custo por hectare em reais (R$) 

Descrição 
Método 

Convencional 
Método 

Orgânico 
Diferença 

(R$) 
Custos Variáveis 

Operação de Máq. E Implementos 74,40 68,00 6,40 
Mão de Obra temporária 28,00 26,00 2,00 
Sementes   74,40 309,90 -235,50 
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Royalts   93,00 0,00 93,00 
Fertilizantes   431,25 431,25 0,00 
Herbicidas   66,00 66,00 0,00 
Fungicida   92,40 0,00 92,40 
Inseticidas   18,25 0,00 18,25 
Despesas Gerais   45,30 0,00 45,30 
Proagro/Seguro   60,00 60,00 0,00 
Previdência Rural   3,06 68,31 -65,25 
Juros   48,60 48,60 0,00 
Total Custos Variáveis (A)   1.034,66 1.078,06 -43,40 

Custos Fixos 
Depreciação de máq. E impl.   35,29 35,29 0,00 
Seguro do Capital   60,00 60,00 0,00 
Mão de obra permanente   80,00 72,00 8,00 
Serviços do profissional técnico   24,00 24,00 0,00 
Despesas ADM   12,00 12,00 0,00 
Total Custos Fixos (B)  211,29 203,29 8 

Custos de Oportunidade 
Remuneração do Capital Próprio   499,66 687,60 -187,94 
Remuneração da terra   832,76 1.146,00 -313,24 
Total Custos de Oportunidade C   1.332,42 1.833,60 -501,18 
Total Custos Fixos (B+C)   1.543,70 2.036,89 -493,18 
Custo Operacional (A+B)   1.245,95 1.281,35 -35,40 
Custo Total (A+B+C)   2.578,37 3.114,95 -536,58 
Produtividade - (R$)   61,12 39,60 21,52 
Produtividade - Sacas   1.528 990 538,00 
Custo de Produção - R$/SC   42,19 78,66 -36,47 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 
Observa-se na Tabela 3 que existem diferenças entre os custos nos métodos 

convencional e orgânico. Nos custos variáveis, nota-se algumas diferenças significantes de 

um método para outro, em que a taxa tecnológica ou Royalts, que consiste numa taxa paga 

pelos agricultores para a empresa detentora da tecnologia, no método convencional o custo 

por hectare foi equivalente a R$ 93,00, já no método orgânico o custo foi zero. No grupo do 

fungicida, no método convencional o custo por hectare foi de R$ 92,40, já no método 

orgânico não houveram custos. Para os demais grupos que compõem os custos variáveis, pela 

pouca diferença encontrada entre um método o outro não foram relevantes para destaque.   

Observando os custos fixos, nota-se que houve poucas alterações de um método para 

outro, apenas no grupo de mão de obra permanente que teve uma pequena diferença devido a 

soja convencional precisar de maior numero de aplicações de defensivo, cujo o custo é de R$ 

80,00, já no método orgânico, o valor é de R$ 72,00, apresentando uma diferença de um 

método para outro de R$ 8,00 por hectare. 

Já para o custo de oportunidade as alterações de um método para outro foram 

significantes, em que na remuneração do capital próprio pelo método convencional o custo foi 

de R$ 499,66, já no método orgânico o valor foi de R$ 687,60, apresentando uma diferença de 
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R$ 187,94. Para a remuneração da terra o valor apresentado no método convencional foi de 

R$ 832,76 e no método orgânico foi de R$ 1.146,00, apontando uma diferença de R$ 313,24. 

Os custos totais no método convencional foram de R$ 2.578,37 por hectare, por outro 

lado, no método orgânico totalizaram R$ 3.114,95, apresentado uma diferença de R$ 536,58 

por hectare. A Tabela 4 demonstra a margem de contribuição unitária do método da soja 

convencional e da orgânica. 

 
Tabela 4: Margem de Contribuição Unitária da Soja Convencional e Orgânica 

Margem de Contribuição Unitária Soja Convencional Soja Orgânica 
Produtividade 61,12 SCS/he 39,60 SCS/he 
Descrição R$/há R$/SC R$/há R$/SC 
Custo Variável 1.034,66 17,24 1.078,06 17,97 
Custo Fixo 211,29 3,52 203,29 3,39 
Custo de Oportunidade 1.332,42 22,21 1.833,60 30,56 
Receita de Venda R$/SC 54,50 R$/SC 75,00 
(-) Custos Variáveis R$/SC 17,24 R$/SC 17,97 
(=) Margem de Contribuição Unitária R$/SC 37,26 R$/SC 57,03 
(-) Custos Fixos R$/SC 3,52 R$/SC 3,39 
(-) Custo de Oportunidade R$/SC 22,21 R$/SC 30,56 
(=) Lucro Líquido R$/SC 11,53 R$/SC 23,08 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 
 

De acordo com a Tabela 4, observa-se que para cada saca de soja convencional 

vendida no valor de R$ 54,50, a margem de contribuição unitária foi de R$ 37,26. Desta 

maneira, a margem de contribuição encontrada foi suficiente para cobrir os custos variáveis, e 

o lucro final da atividade foi de 11,53 por saca vendida, satisfazendo ainda os custos variáveis 

e os custos de oportunidade. 

Em relação a soja orgânica, verifica-se que para cada saca vendida no valor de R$ 

75,00, a margem de contribuição foi de R$ 57,03. Para tanto, a margem de contribuição 

encontrada novamente foi suficiente para cobrir os custos fixos e, gerando R$ 23,08 de lucro 

líquido por sacas de soja orgânicas vendidas. É importante ressaltar que o preço da soja 

apresentado em ambos os métodos, ou seja, a receita de venda por sacas de soja foi 

encontrada mediante ao valor de mercado de compradores dos grãos.  

 Posteriormente, apresenta-se o ponto de equilíbrio de ambas culturas. O ponto de 

equilíbrio é o nível de produção onde uma atividade precisa vender para cobrir todos os custos 

e despesas não tendo lucro nem prejuízo. A Tabela 5 apresenta o ponto de equilíbrio 

encontrado no método de plantio da soja convencional e orgânica. 

 
Tabela 5: Ponto de Equilíbrio 

Estabelecimento do Ponto de Equilíbrio 
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 Soja Convencional Soja Orgânica 
Custos Fixos Totais 1.543,70 2.036,89 
Margem de Contribuição Unitária 37,26 57,03 
(=) Ponto de Equilíbrio  41 36 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 
A Tabela 5 demonstra o ponto de equilíbrio no método de soja convencional obtendo 

41 (quarenta e uma) sacas por hectare. O fato demonstra que se a soja convencional fosse 

vendida pelo valor de R$ 54,50 por saca, já seriam suficientes para arcar com seus custos 

fixos. Em relação ao método de soja orgânica o ponto de equilíbrio foi de 36,00 sacas por 

herctare. Portanto, vendendo a um preço de R$ 75,00 por saca, seria o suficiente para cobrir 

todos os custos fixos de produção.  

 Na Tabela 6 são apresentados os valores de depreciações das máquinas e 

equipamentos utilizados para o plantio e a colheita da soja, tanto no método convencional 

quanto pelo método orgânico na safra 2010/2011. 

 
Tabela 6: Depreciação de Máquinas e Equipamentos 

Controle de Depreciação das Máquinas e Equipamentos 

Descrição 
Ano 

Aquis. 
Valor de 

Aquisição 
Valor 
Res. 

Vida 
Útil 

Taxa 
Anual 

Base 
Depre. 

Deprec. 
Acumul 

Deprec. 
Mensal 

Deprec. 
Anual 

Trator  2009 58.000 48.000 4 25% 33.500 29.000 697,92 8.375,00 
Plantadeira  2011 20.000 17.500 10 10% 15.500 2.000 129,17 1.550,00 
Pulverizador 2003 6.000 3.500 10 10% 2.900 4.800 24,17 290,00 
Carreta  2008 4.000 3.000 10 10% 2.600 1.600 21,67 260,00 
Galpões 2005 5.800 3.000 25 4% 2.768 1.160 9,23 110,72 

Total 93.800 75.000 57.268 38.560 882,14 10.585,72 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 

Verifica-se na Tabela 6 que os valores de depreciações das máquinas e equipamentos. 

Desta maneira, foi possível estabelecer uma depreciação mensal de R$ 697,92 para o Trator 

New Holland Tl 75, para a plantadeira de 7 linhas, o valor mensal da depreciação é de R$ 

129,17, o pulverizador jacto condor 600l apresentou uma depreciação mensal de R$ 24,17, na 

carreta agrícola foi de R$ 21,67 de depreciação mensal e os galpões utilizados para o estoque 

de produtos e a resguarda das máquinas e equipamentos apresentando uma depreciação 

mensal de R$ 9,23, totalizando o valor de depreciação mensal de R$ 882,14 e na depreciação 

anual o valor foi de R$ 10.575,82.  

Com base nos custos e nas receitas apuradas, elaborou-se as demonstrações do 

resultado do exercício para a soja convencional e orgânica, conforme a Tabela 7. 

 
Tabela 7: Demonstração do resultado do exercício – soja convencional e orgânica 
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Resultado Operacional - DRE 

Descrição 
Método Convencional Método Orgânico 

Valor R$/he Valor R$/he 
Receita Operacional Bruta 3.331,04 2.970,00 
Receita Bruta Venda - Soja 3.331,04 2.970,00 
(-) Deduções da Receita Liquida 76,61 68,31 
Funrural 76,61 68,31 
(=) Receita Operacional Líquida 3.254,43 2.901,69 
(-) Custo dos Produtos Vendidos 88,55 19,94 
Custo Prod. Vendido - Soja 88,55 19,94 
(=) Lucro Bruto 3.165,87 2.881,75 
(-) Despesas Operacionais 1.692,14 1.692,14 
Administrativas 1.551,00 1.551,00 
Pró-Labore 1.356,00 1.356,00 
Combustíveis/Lubrificantes 150,00 150,00 
Manutenção Veículos 45,00 45,00 
(-) Despesas com Vendas 141,14 141,14 
Transporte 141,14 141,14 
Lucro Antes do IR 1.473,73 1.189,61 
Lucro Líquido 1.473,73 1.189,61 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa. 

 
Conforme observa-se na Tabela 7 a demonstração do resultado do exercício 

proporciona ao proprietário uma visão do resultado sobre a colheita da cultura convencional e 

orgânica. Pelo método de plantio da soja convencional, os resultados indicam que o lucro 

líquido da produção de 61,12 sacas/hectare foi de R$ 1.473,73, o que resultaria dos 25 

hectare, um valor total de R$ 36.843,25. 

Por outro lado, no método de plantio da soja orgânica, os resultados apontam que o 

lucro líquido da produção totalizaria R$ 1.189,61, um total de toda a colheita dos 25 hectare 

de R$ 29.740,25. Desse modo, ao comparar os dois sistemas de produção percebe-se que o 

lucro líquido é maior na produção da soja convencional com uma vantagem de 23,88% por 

hectare. Além disso, a produção da soja convencional despende de menor nível de trabalho 

manual, mas maior concentração de defensivos químicos. O principal diferencial na soja 

orgânica é a redução da quantidade de aplicações de herbicidas e inseticidas, gerando uma 

economia de materiais, mão de obra e implementos na aplicação, contudo, mesmo com tais 

vantagens gera menor nível de lucro ao produtor rural, por apresentar uma menor 

produtividade por hectare.  

 
5. Conclusões, Discussões e Recomendações 
 

Os resultados indicam que a viabilidade de produção entre as duas culturas é pela soja 

convencional. Desta forma, considera-se que o estudo teve resultado positivo, pois 

proporcionou aos proprietários a viabilidade do melhor plantio de culturas que são 
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semelhantes. Além disso, o resultado contraria as inferências de Franco et al. (2011) sobre o 

maior retorno da soja orgânica em relação a convencional.  

Com todos os incentivos tecnológicos, para o grão com maior qualidade e quantidade, 

se recomenda ao produtor investimentos no cultivo da soja convencional, obtendo-se 

melhores resultados para a propriedade rural. Os achados são divergentes aos apontados por 

Andrioli (2006), em relação à produtividade e a intensidade de trabalho despendido pelo 

plantio da soja orgânica, onde a soja convencional apresenta melhores resultados nesses 

quesitos. Por outro lado, os achados convergência com Adrioli (2006) no aspecto dos custos 

de produção em que a soja orgânica apresenta menores custos. Apesar dos menores custos de 

produção da soja orgânica, a mesma não é viável, visto que a produtividade da soja 

convencional faz com que haja menor relevância nos aspectos de custeamento. 

Conclui-se que a pesquisa contribui com Filho et al. (2010) de que a contabilidade 

pode ser utilizada pela agricultura para identificar vantagens em relação a escolha de 

determinadas culturas. Além disso, corrobora-se com Borilli et al. (2005), em que a 

contabilidade oferece informações valiosas para o planejamento, controle e tomada de 

decisões nas propriedades rurais.  

Em relação aos custos, os resultados confirmam as inquietações de Callado e Callado 

(1999) sobre a necessidade do empresário rural estar informado da composição e do 

comportamento dos custos com a finalidade de elaboração das estratégias, encontrando as 

melhores alternativas para competividade mercadológica e maiores resultados financeiros. 

Portanto, conclui-se que a determinação dos custos é útil para auxiliar na escolha das práticas 

agrícolas mais rentáveis pelos produtores rurais.  

De maneira geral, confirma-se o alcance da lucratividade satisfatória na atividade 

agrícola apoiada por um sistema de custos, que já era mencionado por Franco (1988), e que 

sua aplicabilidade têm sido pouco consolidada até os dias atuais. Confirma-se as inferências 

de Schultz, Brandt e Brandt (2008), da necessidade de uma visão empresarial voltada para a 

gestão dos custos na produção agrícola.  

Por fim, recomenda-se aos produtores rurais que para maximizarem os lucros de suas 

propriedades, utilizem-se dos controles contábeis, gerenciando seus custos, despesas e 

receitas, mensurando, um maior crescimento focado no cultivo da soja convencional, neste 

caso em específico.  

A limitação da pesquisa em relação ao estudo da viabilidade no cultivo da soja 

convencional e orgânica, é relacionada aos aspectos descritos por Vilckas (2004), pelo quais 
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não foram adentradas as questões relativas a sazonalidade do mercado, ciclo biológico, entre 

outros fatores.  
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