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Abstract 
 
Literature indicates the difficulty of small rural producer perform the management of his/her 
property, mainly, in relation to the management of cost and incomes. Thereby, this work intends 
to achieve the follow aim: to verify and to analyze financial incomes of soybean production 
during harvests of 2010/2011 year and 2011/2012 year in a property of Itapejara D’Oeste, Paraná 
state. The methodology used for the investigations of yield cost was one suggested by the 
Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). This methodology enables to calculate – 
through processing of collected data in Excel’s spreadsheets – the cost per acre of production, 
determination of revenue, contribution margin, breakeven point and statement of income. The 
found results demonstrate that the studied rural property had income in both periods; however, 
there was a large yield reduction in the second year due to drought. It is possible to conclude that 
the present research contributes to management of cost and incomes in small rural properties and 
that the methodology presented by CONAB can contribute to the managerial development in 
these properties. 
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1. Introdução 

 

A atividade agrícola é a forma de atividade econômica produtiva organizada mais antiga 

que existe e vem sendo um dos setores que mais crescem nos últimos anos. Em 2011, no Brasil, 

a produção de soja foi 0,2% maior em relação ao ano anterior, até então safra recorde (IBGE, 

2011). Além disso, atualmente, a atividade agrícola é responsável no Brasil por 1/3 do Produto 

Interno Bruto (PIB) e por 37% dos empregos (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2011). 

Diante da importância econômica da atividade agrícola é importante destacar sua 

abrangência, destacando-se o preparo do solo; plantio; adubação; tratamento fitossanitário; 

irrigação; cultivo manual; cultivo mecânico; cultivo químico e por fim a colheita dos produtos 

(ALOE e VALLE 1981). 

Apesar da importância da atividade agrícola na economia e nas finanças de significativa 

parcela da população brasileira, é comum o produtor rural sofrer por desconhecer ou não fazer 

uso de ferramentas da Contabilidade (MARION; SEGATTI, 2005). Muitas vezes paga-se mais 

pelos insumos, mão de obra, mecanização do terreno, transporte e etc. e ainda recebe-se menos 

por seus produtos. Outro problema é a falta de conhecimento do momento ideal para realizar o 

plantio a fim de obter maior rentabilidade, que pode ser precoce, médio ou tardio. 

Posteriormente, nascem dúvidas em relação ao momento de efetuação da venda de seus 

produtos, tendo em vista que o valor de mercado dos produtos agrícolas sofre oscilações 

constantes.  

Diante destas dificuldades, os agricultores [não em sua totalidade], vêm se atualizando e 

buscando formas de assistência na Contabilidade gerencial/rural para conseguirem diminuir o 

custo de produção, evitando desperdícios e melhorando o planejamento na execução da atividade 

agrícola, proporcionando assim melhores resultados financeiros.  

Como já mencionado, o produtor rural (principalmente o pequeno) encontra muitas 

dificuldades. Desta forma, segundo Hofer et al. (2006), o empresário rural deve buscar formas 

para diminuir os custos da produção agrícola, evitando desperdícios e melhorando o 

planejamento e controle das suas atividades. 

Em vista disso, fica evidente a dificuldade dos produtores rurais em gerenciar suas 

propriedades, controlar os custos de produção e apurar os resultados da atividade exercida pela 

empresa rural. Diante do exposto, este artigo possui o seguinte problema de pesquisa: como 

apurar e analisar o resultado da atividade agrícola a fim de apoiar as decisões do pequeno 

produtor rural?  
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Para responder a pergunta de pesquisa elaborou-se o seguinte objetivo geral: apurar e 

analisar o resultado financeiro da produção da soja durante a safra em uma propriedade agrícola 

localizada no município de Itapejara D’Oeste, região sudoeste do estado do Paraná. 

Para alcançar o objetivo geral estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: 

- Apurar o custo do produto para as safras 2010/2011 e 2011/2012; 

- Apurar o resultado financeiro as safras 2010/2011 e 2011/2012; 

- Simular o resultado financeiro por meio de alteração de algumas variáveis da atividade. 

O presente estudo justifica-se pela contribuição prática aos produtores rurais, pois 

percebe-se a dificuldade desses produtores na gestão de suas propriedades, principalmente no 

que diz respeito a gestão de custos e resultado. Além da contribuição prática, o presente estudo 

busca realizar a revisão e análise da literatura sobre gestão de custos em propriedades rurais. 

Além da introdução o presente artigo apresenta: (i) referencial teórico; (ii) metodologia 

da pesquisa; (iii) resultados da pesquisa; e, (iv) considerações finais. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Neste capítulo será abordado os seguintes aspectos: (i) atividade agrícola; (ii) empresas 

rurais; (iii) contabilidade rural; (iv) contabilidade de custos; e, (v) estudos anteriores sobre o 

tema. 

 

2.1. Atividade agrícola 

 

Para Crepaldi (2006, p. 23) a atividade agrícola representa toda a atividade de exploração 

da terra, seja ela o cultivo de lavouras e florestas ou a criação de animais, visando à obtenção de 

produtos que satisfaçam às necessidades do ser-humano. 

Basicamente, a atividade agrícola incide no preparo e cultivação do solo, colheita e 

beneficiamento dos produtos, procedimento este geralmente exercido pelas indústrias agrícolas, 

que visa obter um melhor preço no momento da venda (MARION, 2010). 

Sabe-se que ao longo dos anos a atividade agrícola foi e é fundamental no fornecimento 

de produtos para transformação em alimentos. No mundo industrializado de hoje, a atividade 

agrícola, ainda que tão antiga e primária, permanece sendo essencial, devido a crescente 

demanda mundial de alimentos.  

Para suprir toda a demanda com qualidade com a obtenção de um bom resultado a 

atividade agrícola, ainda depende muito das condições climáticas. Os produtores rurais 
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geralmente têm dificuldades em lidar com esta dependência, em especial, com a natureza, pois 

ainda é arriscado prever o momento mais preciso para o plantio, afinal são crescentes as 

mudanças nas condições climáticas. 

Devido a estas variantes, muitos produtores têm optado por um plantio mais precoce, o 

qual antecipa a colheita e permite um novo plantio em sequência, que pode ser outra cultura ou a 

mesma anteriormente plantada. Esta prática é conhecida como “safrinha”, em que seu 

rendimento é menor da safra normal, porém proporciona uma renda extra, visto que possibilita 

duas colheitas em um mesmo período. 

Já outros produtores preferem fazer um plantio médio ou tardio, o que torna inviável o 

plantio da safrinha. Nesta opção, quando as condições climáticas são favoráveis o rendimento da 

produção tardia é superior às outras duas (precoce + tardia), devido ao plantio ocorrer em um 

período dentro de sua tipicidade. 

As dificuldades dos produtores rurais vão além do momento do plantio, também são 

comuns dúvidas no momento de realizar a venda da produção, pois o valor pago pelos produtos 

agrícolas sofrem oscilações constantes, que em geral, ocorre diminuição do preço na época da 

safra e aumento na entressafra.  

Diante do exposto, seria ideal para os produtores possuir condição de armazenar sua 

produção, aguardando um melhor momento (preço) para realização da venda, obtendo assim 

maiores lucros já descontados do custo adicional da armazenagem. Na prática, geralmente, os 

produtores, logo após a colheita necessitam vender a produção para o pagamento dos custos e 

despesas, inviabilizando o armazenamento da produção. Essa necessidade de venda da produção 

imediata é comum aos pequenos e médios produtores rurais.  

No entanto, as perspectivas do setor agrícola brasileiro para os próximos anos são de 

otimismo. O Brasil deverá continuar aumentando ainda mais sua participação no mercado 

mundial de alimentos derivados da agricultura e agropecuária. Estas projeções são do banco de 

dados do estudo Agricultural Outlook 2012-2021, da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). 

Entre as diversas culturas da produção agrícola, destaca-se a soja, a commodity 

supervalorizou-se nos últimos meses devido uma série de fatores como: estiagem no hemisfério 

norte, consequente redução na oferta mundial, alta do dólar etc. O cenário atual é favorável ao 

Brasil no que se refere à produção da leguminosa, sendo que as projeções apontam que o Brasil 

está próximo de assumir a liderança mundial na produção do grão, desbancando os Estados 

Unidos da América (EUA). Porém, para isso será necessário produzir aproximadamente 85 
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milhões de toneladas, superando os 75,3 milhões de toneladas, melhor resultado até o momento, 

registrado na safra 2010/2011 (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2011). 

 

2.2. Empresas rurais 

 

Entende-se como empresa rural, uma entidade cuja característica econômica consiste em 

aproveitar a capacidade produtiva da superfície do solo, com a finalidade de obtenção de renda 

(CREPALDI, 2006).  

A Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964 art.4º define a empresa rural como um: 

 
Empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de 
rendimento econômico da região em que se situe e que explore área 
mínima agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e 
previamente, pelo Poder Executivo. Para esse fim, equiparam-se às áreas 
cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas 
com benfeitorias. 

 

Para Crepaldi (2006) a empresa rural é a unidade de produção em que são 

desempenhadas atividades referentes a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas florestais, 

com a finalidade de obter renda. Neste sentido o autor cita os três fatores de produção de uma 

empresa rural: 

 

• a terra – é o fator de produção mais importante para a agricultura, pois 
na terra se aplicam os capitais e se trabalha para obter a produção; 
• o capital – representa o conjunto de bens colocados sobre a terra  com 
objetivo de aumentar sua produtividade e ainda facilitar e melhorar a 
qualidade do trabalho humano; 
• o trabalho – é o conjunto de atividades desempenhadas pelo homem. A 
tarefa de administrar é também considerada trabalho, assim como lavrar a 
terra, cuidar de animais, construir cercas etc. (CREPALDI, 2006, p. 25). 

 

Conforme Marion (2010) estas empresas exploram a capacidade de produção do solo 

através do cultivo da terra, da criação de animais e da modificação de determinado produtos 

agrícolas. O autor ainda define os três grupos de atividades exercidas pelas empresas rurais, são 

elas: produção vegetal (atividade agrícola); produção animal (atividade zootécnica) e indústrias 

rurais (atividade agroindustrial). 

Quanto ao porte, às empresas rurais podem ser classificadas de três formas, de acordo 

com a extensão das terras exploradas (CREPALDI, 2006), são elas: pequenas; médias ou 

grandes. As primeiras exploram áreas reduzidas, geralmente pequenas lavouras, sítios e chácaras. 

As empresas médias cultivam pequenas fazendas, neste caso os proprietários possuem maiores 
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recursos. Já as empresas rurais de grande porte exploram grandes fazendas, verdadeiros 

latifúndios, dispõem de equipamentos e implementos modernos para auxílio na produção, 

geralmente estas empresas fazem uso da Contabilidade Rural. 

Um dos principais fatores para avaliar o porte da empresa é o seu capital. Crepaldi (2006) 

constitui o capital da empresa rural da seguinte forma:  

• As benfeitorias (galpões, aramados, galinheiros, pocilgas, terraços etc.); 
• Os animais de produção (bovinos de cria, bovinos de leite, suínos, aves) 
e os animais de serviço (bois de serviço, cavalos e asininos); 
• As máquinas e implementos agrícolas; 
• Os insumos agropecuários (adubos, sementes, inseticidas, fungicidas, 
sais minerais, vacinas etc.). 

É importante que o empresário rural conheça a quantidade e o valor de cada bem que 

constitui o capital da sua empresa, sabendo distinguir dois capitais: (i) os fixos que permanecem 

durante vários anos na empresa (trator, casa etc.) e os (ii) circulantes, que são os capitais 

consumidos dentro do ano agrícola, como por exemplo, os insumos (CREPALDI, 2006). 

 

2.3. Contabilidade Rural 

 

Para Marion (2010, p. 3), “a Contabilidade Rural pode ser definida como a Contabilidade 

geral aplicada às empresas rurais”. Logo o objetivo da Contabilidade Rural é o mesmo da 

Contabilidade geral, porém é aplicada nas empresas do campo, estudando o patrimônio destas. 

Conforme Crepaldi (2006) a Contabilidade Rural possui as seguintes finalidades: 

controlar o patrimônio das entidades rurais; apurar o resultado das entidades rurais; fornecer 

informações sobre o patrimônio e o resultado das entidades rurais aos diversos usuários das 

informações contábeis. 

Em relação aos usuários da Contabilidade Rural, são basicamente os mesmos da 

Contabilidade geral, ou seja, os gestores das empresas, seus fornecedores, os bancos, as 

financeiras e o governo. 

A Contabilidade Rural é um dos mais importantes sistemas de informação das empresas 

rurais. Ela fornece informações sobre condições de expandirem-se, necessidades de diminuir 

custos ou despesas, necessidades de buscar recursos e etc. Outro objetivo da Contabilidade Rural 

é o planejamento (CREPALDI, 2006). 

Para Crepaldi (2006), existem dois importantes conceitos administrativos embutidos na 

Contabilidade geral ou financeira, os quais também se aplicam à Contabilidade Rural, são eles: 

• Controle – acompanhamento das atividades da empresa e; 
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• Planejamento – conjugado de linhas de ação e o modo de executá-las para atingir os 

objetivos. 

Diferente de outras atividades em geral cuja comercialização se distribui ao longo de 12 

meses, geralmente de janeiro a dezembro, na atividade agrícola a receita concentra-se durante ou 

logo na sequência da colheita. Afinal, o melhor momento para medir o resultado do período é 

logo após a colheita e sua respectiva comercialização, pois não é indicado esperar até três 

trimestres (final do ano), para apurar o resultado do exercício agrícola. 

Portanto, ao término da colheita e geralmente da comercialização dos produtos colhidos, 

têm-se o encerramento do ano agrícola. Deste modo, evita-se a cultura em formação, por ocasião 

da apuração do resultado. Caso ocorresse o encerramento do exercício antes da colheita, teríamos 

plantas em crescimento, tornando difícil e até mesmo inadequada à avaliação. 

Segundo Marion (2010), ano agrícola é o período em que ocorre o plantio, colheita e 

geralmente a comercialização da safra agrícola. Para as empresas que armazenam a produção da 

safra para obter melhor preço, considera-se ano agrícola o término da colheita. Logo o ano 

agrícola difere do ano fiscal que engloba o período de 1º de janeiro até 31 de dezembro. 

Se uma empresa rural tiver diferentes culturas com colheitas em momentos diferentes do 

ano ou simultaneamente o ano agrícola deve ser fixado com base na cultura de maior 

representatividade econômica (MARION, 2010). Desta forma, evita-se avaliar a cultura em 

formação, sendo que esta avaliação traz grandes distorções à Contabilidade, afinal o valor 

apurado não seria significante comparando com a cultura principal. 

É importante conceituar e detalhar a forma de contabilização das culturas temporárias, 

pois a soja, objeto do presente estudo, trata-se de uma cultura temporária. 

Conforme define Marion (2010, p. 15), “culturas temporárias são aquelas que 

possibilitam o replantio logo após a colheita. Geralmente o período de vida é curto. Exemplos: 

soja, milho, arroz, feijão, batata etc.”. 

Esses produtos são contabilizados no Ativo Circulante, tratados da mesma forma que 

“estoques em andamento” de uma indústria. Os custos são alocados numa subconta com nome da 

referida cultura em formação da conta “Culturas Temporárias”.  

De acordo com Marion (2010), em geral, estes custos são relacionados a: sementes, 

fertilizantes, mudas, demarcações, mão de obra, encargos, energia elétrica, encargos sociais, 

combustível, seguro, inseticidas, depreciação de tratores e outros imobilizados na cultura em 

apreço.  

É importante ressaltar que em caso de uma única cultura, todos os custos tornam-se 

diretos à cultura, devendo ser tratados diretamente (MARION, 2010). 
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No momento da colheita, seus custos serão acumulados na conta “cultura temporária” e, 

após a colheita, a conta é baixada pelo seu valor de custo e transferida para uma conta nova, 

nomeada “produtos agrícolas”, mencionando, como subconta, o tipo de produto. Nesta nova 

conta serão acumulados todos os custos tidos após a colheita (MARION, 2010). 

Segundo Marion (2010), conforme for ocorrendo à venda da produção agrícola, o valor 

de custo é transferido para a conta “custo do produto vendido”, denominando o tipo de produto. 

 

2.4. Contabilidade de Custos 

 

A Contabilidade de custos nasceu da Contabilidade Financeira, em um período que havia 

necessidade de avaliar os estoques da indústria. As mais importantes tarefas da Contabilidade de 

Custos são: controle e decisão (MARTINS, 2010). 

De acordo com Martins (2010), a Contabilidade de Custos possui dois papéis 

importantes: o auxilio ao Controle e às tomadas de decisões. No que tange o Controle, essa 

ferramenta objetiva fornecer dados para a consignação de padrões, orçamentos e outras formas 

de previsão e, num momento seguinte, acompanhar o efetivamente ocorrido para confrontação 

com os valores anteriormente definidos. 

Referente à Decisão, incide na alimentação de informações sobre valores relevantes que 

dizem respeito os efeitos de curto e longo prazo sobre medidas de introdução ou corte de 

produtos, administração de preços de venda, opção de compra ou produção etc. (MARTINS, 

2010). 

Conforme Martins (2010, p. 22), “a Contabilidade de Custos não é mais simplesmente 

uma mera auxiliar na avaliação de estoques e lucros globais e sim uma importante ferramenta de 

controle e decisão gerenciais”. 

 

2.5. Estudos anteriores sobre o tema 

 

Após apresentar os principais conceitos sobre contabilidade de custos na atividade 

agrícola, faz-se necessário apresentar os principais estudos sobre o tema de pesquisa. Os estudos 

elencados no Quadro 01 são o resultado do processo estruturado de busca na literatura 

apresentado no capítulo de metodologia da pesquisa. Esse processo permitiu selecionar 18 

artigos alinhados com o tema da presente pesquisa e possibilitou analisar os principais resultados 

desses estudos com o propósito de identificar as lacunas existentes na literatura sobre o tema 
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contabilidade de custos no setor agrícola. Segue no Quadro 01 o objetivo geral de cada pesquisa, 

os principais resultados e o autor(es)/ano de publicação: 

 

Quadro 1: Estudos anteriores sobre o tema de pesquisa 
Objetivo Principais Resultados Autor(es)/ano de 

publicação 
Propor uma 
programação de venda 
de soja em face ao 
risco de mercado 

- O empresário agrícola, a partir da escolha da curva 
que melhor represente sua situação financeira pode 
optar por um plano que, mais do que qualquer outro, 
satisfaça suas preferências, quanto ao retorno esperado 
sobre o preço de soja durante a colheita e, 
consequentemente, quanto ao preço de venda, e também 
quanto ao risco a que se propõe enfrentar. 

PEIXOTO (1977) 

Ensaio teórico sobre 
custos no agronegócio. 

- Uma análise aproximada sobre as características da 
utilização da contabilidade de custos dentro da tomada de 
decisão em empresas rurais irá identificar sua fundamental 
participação para o sucesso destas empresas. 
- O controle dos custos parciais de cada atividade poderá 
orientar o gestor das empresas rurais da seguinte maneira: 

� mostra os gastos dos diferentes empreendimentos; 
� possibilita calcular os rendimentos das diversas 

culturas e criações; 
� permite a determinação do volume do negócio; 
� indica as melhores épocas para a venda e 

aquisição de produtos; 
� permite o cálculo dos custos da produção; e 
� permite o cálculo das medidas de resultado 

econômico. 
- É imprescindível que as empresas rurais implantem uma 
organização contábil definida, facilitando o 
acompanhamento das alterações patrimoniais ocorridas. 
Isto somente ocorrerá quando os gestores destas empresas 
compreenderem a importância da contabilidade de custos 
para seu desenvolvimento. 
- A aplicação de uma contabilidade simplificada para as 
empresas rurais permitirá o acompanhamento e registro 
dos valores de sua propriedade e de todas as operações 
realizadas no exercício fiscal, possibilitando a descoberta 
das causas para a obtenção de lucros ou prejuízos. 

CALLADO e 
CALLADO (1999) 

Apresentar um 
comparativo de custos 
de produção entre a 
Cultura da Soja 
Convencional e da Soja 
Transgênica no Estado 
do Rio Grande do Sul, 
na Safra 2002/2003, 
assim como avaliar a 
excelente 
produtividade ocorrida 
nessa safra. 

- A pesquisa verifica a necessidade de maiores pesquisas 
sobre o tema custos na cultura de soja, uma vez que 
aspectos polêmicos e ainda pouco conhecidos envolvem o 
tema. 
- O estudo concluiu que foram aspectos conjunturais e não 
a utilização de sementes transgênicas que aumentou a 
produtividade da safra gaúcha em 41% no período em 
análise. 

MEDEIROS (2003). 

Analisar os custos de 
produção, as 
expectativas de retorno 
e os riscos associados 
ao agronegócio uva 
para vinho e para suco 

- Os indicadores calculados sinalizam para uma 
rentabilidade baixa e risco médio para o vinho e 
rentabilidade e risco baixos para o suco. 

KREUZ et al., (2004) 
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na região dos Campos 
de Palmas. 
Analisar a distribuição 
logística da soja 
brasileira aplicando-se 
um modelo de 
equilíbrio espacial de 
programação 
quadrática. 

O trabalho propôs um modelo de programação quadrática 
que possibilita projetar diferentes cenários, conduzindo 
políticas para investimentos no setor de transportes. 

OJIMA e 
YAMAKAMI (2005) 

Analisar o perfil das 
publicações de custos 
no agronegócio 
publicados no 
congresso brasileiro de 
custos. 

- Ao se investigar as áreas temáticas dos trabalhos 
apresentados, observou-se que 53,45% dos 58 artigos 
publicados referem-se aos modelos de mensuração e 
gestão de custos no setor primário. 
- Ao se investigar os métodos de coletas utilizados pelos 
pesquisadores nos trabalhos publicados, foi observado que 
em 55% dos casos, os artigos publicados foram elaborados 
a partir de revisões da literatura e pesquisas bibliográficas, 
enquanto em 33% das pesquisas foi utilizada a pesquisa de 
campo. 

CALLADO e 
ALMEIDA (2005) 

Demonstrar a 
necessidade de 
planejamento e de 
controle econômico-
financeiro por meio de 
orçamentos e custos, 
levando-se em conta a 
conveniência em criar 
novos mecanismos de 
formação profissional e 
de gestão para que se 
evite um rápido 
desalojamento dos 
produtores dos setores 
rurais. 

- O planejamento e o controle de custos – elementos 
básicos do orçamento – necessários para a atividade rural 
que apresenta relativo grau de incerteza, se torna 
imprescindível para que a empresa agropecuária não 
paralise suas atividades operacionais. 
- É indispensável a adoção de um sistema de informações 
gerenciais, que deve ser adaptado às variáveis do 
ambiente, às peculiaridades como descentralização 
geográfica das operações internas, distâncias entre 
propriedades. 
- O setor rural no Brasil ainda sofre muito por não dar o 
devido valor às ferramentas gerenciais tratadas neste 
trabalho. 

MARION e 
SEGATTI (2005) 

Apresentar um 
comparativo dos custos 
de produção entre a 
Soja Não-Transgênica 
e a Soja Transgênica da 
variedade Roundup 

Ready, ou seja 
resistente ao herbicida 
Glifosato, no município 
de Toledo, estado do 
Paraná, na safra de 
2003/2004 . 

- O estudo pode ser um ponto de partida para o 
comparativo entre a soja convencional e transgênica. 
- Demonstrou a economia gerada através da diminuição de 
aplicações e quantidade de herbicidas na fase pós-
emergente na soja Rondup Ready. 

RINALDI; 
DECHECHI e 
CARDOSO 

SOBRINHO (2005). 

Analisar como 
reintegrar a grande 
massa de cidadãos 
comuns excluídos, 
devido ao uso intensivo 
de tecnologia labor-

saving associada aos 
efeitos da globalização. 
Aqui é feita uma 
proposta de política 
agrária, inspirada em 
situações de tensão 
social vividas pela 
Irlanda, Vietnã, 
Cingapura e Bangalore. 

- Identificou dois fatores fundamentais para uma 
necessária mudança transformadora: a vocação 
exportadora do agronegócio e o uso do FDI como 
financiador da mudança. 

ROZENBAUM e 
LEITÃO (2006) 
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Elaborar um estudo 
sobre o custo de 
produção aplicado ao 
agronegócio, 
especificamente nas 
culturas trigo e soja, 
com o intuito de 
verificar o resultado 
por alqueire. 

- Constatou-se que a propriedade pesquisada não possui 
nenhum tipo de controle de custos para auxiliar o gestor no 
gerenciamento das atividades.  
- As culturas de soja e trigo apresentam lucro instigante na 
propriedade.  
- Concluiu-se que a utilização de ferramentas de controle e 
gerenciamento de custos propiciam informações ao gestor, 
que auxiliam no processo decisório da atividade rural. O 
gerenciamento e planejamento da produção proporcionam 
informações para melhorar o desempenho econômico e 
financeiro da atividade. 

HOFER et al., (2006) 

Identificar quais são os 
fatores determinantes 
da escolha do produtor 
de soja entre arranjos 
alternativos para a 
aquisição de 
fertilizantes. 

Conclui-se que a formatação de arranjos do tipo bundling 
pode ser motivada por razões de eficiência, sendo a 
economia em custos de transação uma dessas razões. A 
aversão ao risco e a confiança motivam o uso do arranjo 
troca. Por fim, com relação à escala, os maiores produtores 
de soja, diferentemente do esperado, utilizaram mais o 
arranjo troca. 

LEME e 
ZYLBERSZTAJN 

(2008) 

Identificar as principais 
variáveis que afetam o 
custo dos insumos e 
os preços praticados 
pelo mercado da soja 
no Rio Grande do Sul 
no período pós-Plano 
Real, compreendido 
entre julho de 1994 até 
julho de 2006. 

- Pode-se concluir que realmente a variável taxa de câmbio 
- P-Tax 800 é a mais importante e influente em ambos os 
preços (Soja e Insumos) e por outro lado, a ordem das 
variáveis não se confirmou, onde se obteve a seguinte 
ordem: 1º) “Taxa de câmbio – P-tax 800”, 2º) “Balança 
Comercial”, 3º) “Taxa de juros - Selic”, 4º) “Inflação - 
IPCA” e 5º) “Preço da soja na Bolsa de Chicago 
(Commoditie)”, sendo as que mais influenciaram tanto os 
preços da soja pagos aos produtores gaúchos, bem como os 
preços dos insumos necessários para a produção de soja no 
Rio Grande do Sul. 

SCHULTZ; 
BRANDT e 

BRANDT (2008) 

Determinar os 
melhores portfólios, no 
sentido de maximizar a 
renda com certo nível 
de risco, ou minimizar 
o risco para certos 
níveis de renda. 

- O portfólio mais eficiente obtido entre todos diz respeito 
a produtores com “média aversão ao risco”. 
- Tal plano ótimo de comercialização indica que os 
produtores de soja do Estado do Paraná poderiam 
armazenar a produção na época da colheita com posterior 
venda mensal fracionada, o que representaria um total de 
90,8% das vendas concentrando-se nos últimos quatro 
meses do ano. 

MENDES e 
PADILHA JUNIOR 

(2008) 

Realizar uma análise 
custo – benefício 
ambiental das 
tecnologias de plantio 
em áreas de expansão 
recente nos cerrados 
brasileiros, tendo como 
estudo de caso o 
município de Pedro 
Afonso – TO. 

- Ficou demonstrado que as tecnologias de plantio em 
análise são economicamente eficientes, porém com nítida 
vantagem econômica para o plantio direto.  
- Os custos ambientais do plantio direto são bastante 
inferiores que o plantio convencional, o que leva a 
melhores indicadores de custo-benefício ambiental do 
plantio direto. 

RODRIGUES; 
BARBOSA e 

ALMEIDA (2009). 

Analisar as estimativas 
de área plantada de soja 
das safras 2006/07 e 
2007/08 e respectiva 
produção, subsidiando 
estimar as perdas que 
poderiam ser evitadas 
durante a colheita, 
considerando os níveis 
toleráveis de uma saca 
por hectare, que é o 
padrão adotado pelos 
Estados Unidos e o 
Brasil. 

- Verificou-se que é possível prever e evitar as perdas 
durante a colheita da soja. Tais desperdícios superam a 
marca de 20.000 mil toneladas/ano que, em termos 
monetários, supera R$ 1.000.000 mil/ano.  
- Conclui-se, portanto, que as perdas quando tratadas 
proporcionam uma redução no custo de produção, servindo 
como um indicador de desempenho e, consequente, 
impacto positivo no lucro das empresas agrícolas. 

BELINE et al., (2009) 
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Contribuir para a 
compreensão de como 
a Contabilidade, como 
instrumento de geração 
de informações úteis, 
pode ser utilizada na 
agricultura para 
identificar as vantagens 
da relação 
custo/benefício no uso 
de agrotóxicos 
orgânicos e 
convencionais na 
cultura de soja. 

- Os resultados obtidos revelam que a contabilidade gera 
informações valiosas na apuração do custo de aplicação de 
agrotóxicos na cultura de soja, que a empresa estudada 
reduziu seus custos em 4,68% na utilização de agrotóxicos 
orgânicos conjuntamente com os convencionais, 
demonstrando vantagem financeira na utilização do 
orgânico além de provável ganho ambiental pela 
diminuição do grau de intoxicação do solo e das águas. 

VIANA FILHO et al., 
(2010) 

Determinar os fatores 
comparativos de custos 
de produção entre a 
soja convencional e a 
transgênica para 
subsidiar estratégias de 
decisão de atores do 
agronegócio, 
utilizando-se como 
região de análise o 
Estado do Paraná. 

- Verificou-se que os argumentos sobre o menor custo com 
a introdução da soja transgênica não são corretos. 
- Constatou-se, também, por este estudo que existe uma 
praticidade na tecnologia da soja transgênica, mas também 
existem argumentos e dados que podem questionar o uso 
dessa tecnologia, tanto no aspecto econômico quanto 
técnico. 

SILVEIRA e 
RESENDE (2010) 

Conhecer como os 
pequenos produtores 
que cultivam 
propriedades familiares 
no Centro-Sul do 
Paraná efetuam a 
projeção e a aferição 
dos custos de produção. 

- Os resultados da pesquisa mostram dois fenômenos 
importantes: a aferição dos custos é mais criteriosa do 
que sua projeção e itens não monetários tendem a serem 
negligenciados tanto em um momento como noutro. 

CLEMENTE; 
GUTERVIL e 

TAFFAREL (2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Percebe-se no Quadro 01 que os estudos analisados concentram esforços em: (i) 

comparar os custos da cultura convencional X a transgênica; (ii) apurar o custo do produto de 

determinada safra; (iii) custos na logística do setor agrícola; (iv) estudos teóricos e bibliográficos 

sobre o tema custos na atividade agrícola; e, (v) venda na atividade agrícola. 

As principais conclusões dos estudos são: (i) importância da contabilidade e controle de 

custos para a atividade agrícola; (ii) importância de modelagem matemática para efetuar a venda 

dos produtos; (iii) Aspectos estruturais e não da utilização da semente transgênica aumenta a 

produtividade de soja; (iv) a maior parte das pesquisas sobre contabilidade e controle de custos 

são revisões da literatura e bibliográficas; (v) as propriedades rurais  não utilizam da 

contabilidade e controle de custos; (vi) o produtor de soja apresenta uma aversão média ao risco; 

e, (vii) é possível prever e evitar perdas durante a colheita de soja. 

A análise dos artigos alinhados ao tema da presente pesquisa permitiu concluir 

principalmente que os estudos sobre contabilidade e controle de custos ainda são incipientes no 
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Brasil, apesar da importância do setor para a economia e que muitas lacunas aparecem na 

literatura. 

 

3. Metodologia da Pesquisa 

3.1. Enquadramento metodológico 

 

Quanto à natureza do objetivo o presente estudo classifica-se como exploratório. Quanto 

à natureza do trabalho a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. A pesquisa fez uso de 

dados primários e dados secundários. Quanto à abordagem do problema o estudo caracteriza-se 

como qualitativo (GIL, 1999). 

Os procedimentos de coleta de dados ocorrerão em uma propriedade rural de pequeno 

porte, com sede no município de Itapejara D’Oeste, Paraná. A propriedade tem como atividades 

principais o cultivo de soja e milho, assim como a produção de leite. 

Conforme Oliveira (2010), as principais técnicas de pesquisa e coleta de dados são: 

observação; entrevistas; discussão em grupo; questionário e formulário. Para realização da 

presente pesquisa serão utilizadas as técnicas de observação e entrevistas.  

Partindo do pressuposto de que os produtores rurais ainda têm dificuldades em gerenciar 

suas propriedades, esta pesquisa procura fornecer informações que possam servir de apoio às 

decisões do produtor. 

Com os dados coletados, eles serão analisados e classificados de acordo com os seguintes 

passos: seleção, codificação e tabulação, procedimentos esses de organização de dados. 

A seleção dos dados será feita de forma cuidadosa, a fim de detectar possíveis falhas ou 

erros. Além disso, este procedimento poderá apontar tanto o excesso como a falta de 

informações. Feito isso, será utilizada a técnica operacional da codificação, para categorizar os 

dados relacionados. No último procedimento da organização de dados, a tabulação, os dados 

coletados serão transcrevidos para tabelas, permitindo assim, uma melhor compreensão e 

interpretação dos mesmos. 

 

3.2. Procedimentos para revisão da literatura 

 

Com o objetivo de fazer uma revisão estruturada da literatura buscaram-se publicações 

que tratassem do tema da pesquisa. Dessa forma, utilizaram-se procedimentos para que a busca 

por artigos retornasse os estudos mais alinhados ao tema de pesquisa. Sendo assim, o critério 

utilizado para a seleção dos artigos foi baseado na ocorrência das seguintes palavras-chave: 
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custos; agronegócio e soja, localizada no título, no resumo e/ou nas palavras-chave. Os 

procedimentos e resultados do processo de busca na literatura estão demonstrados na Figura 01: 

 
Figura 1: Procedimentos para revisão da literatura 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A busca de artigos foi realizada nos periódicos listados na Tabela 1: 

                    

                  Tabela 1: Periódicos pesquisados  

PERIÓDICOS 
PALAVRAS-CHAVE 

Custos Agronegócio Soja TOTAL 

ABCustos (São Leopoldo)  12 3 0 15 

Alcance (UNIVALI) 11 3 0 14 

Contabilidade Vista & Revista 55 2 1 58 

Custos e agronegócio online 38 12 3 53 

Gestão & Produção (UFSCAR) 59 7 5 71 

Produção São Paulo 45 3 2 50 

Revista de Adm. De Empresas 60 2 2 64 

Revista de Adm. Pública 16 1 0 17 

Revista Gestão Industrial 33 0 3 36 

UFRGS Periódicos 87 15 8 110 

POPULAÇÃO DE ARTIGOS 416 48 24 488 
                     Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Conforme foi demonstrado na Tabela 01, o processo de busca resultou em uma população 

de 488 artigos. A etapa seguinte buscou realizar a exclusão dos artigos não relacionados ao 

enfoque da pesquisa. Primeiro por meio da leitura dos títulos, buscando a identificação de 

palavras que estavam totalmente desalinhados com o tema de pesquisa para exclusão. Após este 

procedimento restaram 94 artigos. 

Na etapa seguinte realizou-se a leitura dos resumos. Através deste procedimento 

identificou-se 65 artigos desalinhados aos propósitos do trabalho, restando 29 artigos. 

Por fim, através da leitura completa dos artigos restantes, verificou-se que 18 artigos 

possuíam abordagem voltada aos custos e aos resultados econômicos e financeiros da atividade 

agrícola. 

O artigo “Análise comparativa dos custos de produção entre uma variedade de soja não 

transgênica e uma variedade transgênica em Toledo – Paraná” (RINALDI,  DECHECHI e 

CARDOSO SOBRINHO, 2005) serviu de modelo para a elaboração do presente estudo. 

A proposta da CONAB do estudo em questão serviu de base para a elaboração do atual 

trabalho, motivado pelo fato de ser comum encontrar essa metodologia aplicada em trabalhos 

científicos relacionados à atividade rural, e acima de tudo, por ser uma metodologia comprovada 

na prática. 

 

3. Estudo de Caso 

3.1. Características da propriedade 

 

Os dados analisados são originários da produção da soja na propriedade rural do Produtor 

A, essa localizada no município de Itapejara D’Oeste, estado do Paraná, durantes as safras 

2010/2011 e 2011/2012. 

A propriedade possui 30 alqueires, considerada assim de pequeno porte. Deste total, 25 

alqueires são de terras agricultáveis e no restante existe a sede da propriedade com suas 

instalações juntamente com a área de reserva legal.  

 

3.2. Coleta dos dados 

 

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que os dados foram coletados em planilha de 

controle para utilização do gestor da propriedade.  Através do presente estudo, tendo base na 

metodologia da CONAB, os seguintes dados foram obtidos, referentes a produção de soja nas 

safras 2010/2011 e 2011/2012. 
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3.2.1. Custo variável 

 

Os custos variáveis foram separados em três etapas, de acordo com metodologia da 

CONAB (2012), sendo: 

• Despesas de custeio da lavoura – referem-se aos custos variáveis do período de 

plantio e cultivo da soja; 

• Pós-colheita – são os custos variáveis do período posterior a colheita, como 

transporte do produto da propriedade rural até o armazém e as despesas com o 

armazenamento, os quais são os custos de pré-comercialização e outras 

complementações necessárias à comercialização da produção; 

• Impostos e taxas – estão inclusos neste item os descontos de Funrural e demais taxa 

decorrentes à produção. 

A Tabela 2, demonstrada a seguir, apresenta os valores obtidos nas três etapas em ambos 

os períodos analisados.  
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Tabela 2: Custo variável 

I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA 

  2010/2011 2011/2012 

Código Descrição Valor (R$) Valor (R$) 

1 Operação com máquinas 7.538,90 9.344,30 

2 Mão de obra temporária 625,00 800,00 

3 Sementes 10.790,00 11.710,00 

4 Fertilizantes 19.900,00 23.580,00 

5 Agrotóxicos 15.273,00 16.030,00 

SOMA: 54.126,90 61.464,30 

II - PÓS-COLHEITA 

  2010/2011 2011/2012 

Código Descrição Valor (R$) Valor (R$) 

1 Transporte externo 3.010,00 2.475,00 

3 Recepção/Limpeza/Secagem/Armazenamento 7.675,50 6.311,25 

SOMA: 10.685,50 8.786,25 

III - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS 

  2010/2011 2011/2012 

Código Descrição Valor (R$) Valor (R$) 

2 Impostos e taxas 500,00 575,00 

SOMA: 500,00 575,00 

TOTAL: 65.312,40 70.825,55 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

De acordo com a CONAB (2012), estes custos compõem todos os elementos que 

participam do processo, na medida em que a produção se desenvolve, em outras palavras, 

aqueles que somente ocorrem ou incidem quando há produção.  

 

3.2.2. Custo fixo 

 

São considerados custos fixos, os itens de despesas que são suportadas pelo produtor 

rural, independentemente da quantidade produzida, sendo elas, depreciação das instalações, 

máquinas, implementos (como já abordados anteriormente), bem como os custos com 

manutenção periódica das máquinas (CONAB, 2012). Vide na Tabela 3 as demonstrações dos 

custos com depreciações. 
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Tabela 3: Custo fixo: depreciações 

Descrição Ano Tempo de 
uso 

estimado 
(anos) 

Valor 
residual 
estimado 

(R$) 

Taxa de 
depreciação 

(%) 

Depreciação ao 
ano (R$) 

Instalações 
Galpão 
Casa de alvenaria 

 
2000 
2010 

 
29 
44 

 
8.000,00 

125.000,00 

 
3,45 
2,27 

1.563,48 
586,21 
977,27 

 

Máquinas e implementos 
Trator 
Colheitadeira 
Carreta graneleira 
Concha para trator 
Plantadeira 
Pulverizador de barra 

 
2004 
1996 
2004 
2011 
2005 
1996 

 
23 
20 
11 
20 
14 
15 

 
18.000,00 
20.000,00 

2.000,00 
5.000,00 

10.000,00 
5.000,00 

 
4,35 
5,00 
9,09 
5,00 
7,14 
6,67 

4.551,40 
1.173,91 
1.250,00 

272,73 
450,00 

1.071,43 
333,33 

TOTAL:     6.114,88 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os custos com manutenção periódica de máquinas, demonstrado na Tabela 4, se diferem 

da conta “operação com máquinas”, abordada anteriormente, pois a primeira se refere aos gastos 

necessários que são realizados após o término da colheita, objetivando deixar as máquinas e 

implementos em boas condições de uso para a próxima safra (CONAB, 2012).   

     Tabela 4: Custo fixo: manutenção 

Descrição Valor – 2010/2011 (R$) Valor – 2011/2012 (R$) 

Manutenção periódica de máquinas 4.523,34 5.606,58 

TOTAL: 4.523,34 5.606,58 

    Fonte: Elaborado pelos autores. 
 
 

Estas informações foram obtidas através de entrevistas realizadas junto ao produtor rural, 

bem como consultas às notas fiscais referentes às despesas com manutenção.  

 

3.2.3. Custo operacional 

 

O custo operacional é composto da soma entre os custos variáveis e fixos, elencados na 

Tabela 5, referente às safras de 2010/2011 e 2011/2012. 
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 Tabela 5: Custo operacional 

Descrição Valor – 2010/2011 (R$) Valor – 2011/2012 (R$) 
Custo variável (Tabela 3) 
Custo fixo (soma dos valores das 
Tabelas 4 e 5) 

65.312,40 
10.638,22 

70.825,55 
11.721,46 

TOTAL: 75.950,62 82.547,01 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme CONAB (2012), o custo operacional é composto de todos os elementos dos 

custos variáveis (despesas diretas) e a quantia dos custos fixos inteiramente integrada à 

implementação da lavoura.  

 

3.2.4. Determinação dos custos por alqueire 

 

Utilizando os dados da Tabela 5, é possível calcular o custo por alqueire, em cada 

período, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6: Custo por alqueire 

Descrição Custo total 
(operacional) – R$ 

Área cultivada 
(alqueires) 

Custo por alqueire 
– R$ 

Safra 2010/2011 
Safra 2011/2012 

75.950,62 
82.547,01 

25 
25 

3.038,02 
3.301,88 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 

 

Percebe-se que o custo por alqueire apresentou um aumento de aproximadamente 9% no 

segundo período. Este avanço foi provocado principalmente pela alta dos preços de sementes, 

fertilizantes e agrotóxicos. 

 
3.2.5. Renda de fatores 

3.2.5.1. Remuneração esperada sobre o capital fixo 

 

A renda de fatores abrange a remuneração esperada sobre o capital fixo e a remuneração 

do fator terra. A primeira, segundo CONAB (2012), é a remuneração imposta a quantia de 

capital fixo (instalações, máquinas e implementos) associados à produção. 

Para aplicação do cálculo da remuneração esperada sobre o capital fixo, tanto para 

instalações como para máquinas e implementos, a CONAB (2012) recomenda utilizar como taxa 

de remuneração a taxa média anual paga às aplicações em caderneta de poupança. Portanto, no 
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primeiro período (12 meses) utilizou-se a taxa de 7,5% e no segundo 6,58%, conforme consulta 

realizada na página online do Portal Brasil, o qual demonstra os índices da caderneta de 

poupança, mensais e acumulados ao ano. 

Na aplicação da primeira fórmula chegou-se aos seguintes valores conforme demonstrado 

Tabela 7. 

 
Tabela 7: Renda de fatores 

Descrição Valor – 2010/2011 (R$) Valor – 2011/2012 (R$) 
Remuneração esperada sobre o capital 
fixo 

7.326,75 6.423,12 

Remuneração do fator terra 54.825,00 74.250,00 
TOTAL: 62.151,75 80.673,12 

   Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Observa-se que houve um aumento na renda de fatores, comparando a safra 2011/2012 

com a anterior. Este aumento, superior a 29%, foi motivado pela valorização dos terrenos 

durante o período avaliado. 

 

3.2.5.2. Remuneração do fator terra 

 

Para verificação da remuneração do fator terra, é necessário já possuir o valor das terras. 

Com isso, segundo a CONAB (2012), aplica-se sobre este valor a taxa estimada de remuneração 

da terra de 3%, qual é considerado por cultura. Desta forma, obtiveram-se os valores de R$ 

54.825,00 no período de 2010/2011 e 74.250,00 no período de 2011/2012, conforme tabela 

anterior. 

 

3.2.5.3. Total 

 

De acordo com a CONAB (2012), o custo total envolve a soma do custo operacional mais 

a remuneração imposta aos fatores de produção. Desta forma, conforme Tabela 8, obteve-se: 
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Tabela 8: Custo total 

Descrição Valor – 2010/2011 (R$) Valor – 2011/2012 (R$) 
Custo operacional 
Renda de fatores 

75.950,62 
62.151,75 

82.547,01 
80.673,12 

TOTAL: 138.102,38 163.220,13 
   Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
 

A diferença entre o custo total e o custo operacional é apenas pelo fato de que este não 

contempla a renda dos fatores fixos, vistos anteriormente. Portanto, deve-se considerar o custo 

total numa perspectiva de longo prazo, auxiliando na formulação de medidas para o setor. 

 

3.2.6. Determinação da receita 

 

De acordo com a Tabela 9, na safra 2010/2011, obteve-se uma produção média de 140 

sacas (de 60 kg) de soja por alqueire, totalizando 3.500 sacas. Na safra seguinte houve queda na 

produção, devido estiagem que atingiu grande parte da região sul do Brasil. Nesse período a 

produção foi de 90 sacas por alqueire, resultando em um total de 2.250 sacas, o que significa 

uma redução de mais de 35%. 

 

Tabela 9: Determinação da receita       

Descrição Produção média 
por alqueire (em 
sacas de 60 kg) 

Área 
cultivada 

(alqueires) 

Produção 
total (em 

sacas de 60 
kg) 

Valor de revenda 
(R$) / saca de 60 

kg 

Valor total 
(R$) 

Legenda ���� A B C = A * B D E = C * D 
Safra 2010/2011 140 25 3.500 43,00 150.500,00 
Safra 2011/2012 90 25 2.250 55,00 123.750,00 
SOMA:   5.750  274.250,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

 

A produção foi comercializada, na safra 2010/2011 a R$ R$ 43,00 a saca, na safra 

seguinte o produtor vendeu a soja à R$ 55,00 a saca. Percebe-se que houve aumento do valor de 

venda da saca de soja, porém não suficiente para evitar a redução da receita, de um período para 

o outro, de aproximadamente 18%. 

 

3.2.7. Determinação da margem de contribuição 

 

Para encontrar o valor da margem de contribuição por saca (60 kg) de soja, foi realizado 

o seguinte cálculo, demonstrado na Tabela 10. 
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Tabela 10: Margem de contribuição por saca de soja 

 Custo variável 
total (R$) 

Produção 
(em sacas de 

60 kg) 

Custo variável 
– R$ / saca de 

60 kg 

Preço de venda - 
R$ (saca de 60 

kg) 

Margem de 
contribuição 

(por saca de 60 
kg) 

Legenda � A B C = A/B D E = D – C 
Soja – safra 
2010/2011 

65.312,40 3.500 18,66 43,00 24,34 

Soja – safra 
2011/2012 

70.825,55 2.250 31,48 55,00 23,52 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A diferença entre o preço de venda em relação ao custo variável por saca é, em cada 

período, o valor da margem de contribuição por saca de soja. 

Observa-se que no segundo período houve redução na margem de contribuição de mais 

de 3% em relação ao primeiro. Esta redução foi motivada pelo recuo na produção e só não foi 

maior devido a valorização da saca da soja na safra 2010/2011. 

 

3.2.8. Determinação do ponto de equilíbrio 

 

No primeiro período o ponto de equilíbrio foi de 3.120 sacas de soja, ou seja, este valor 

representa o ponto “0”, onde o valor das vendas cobriram os custos e despesas fixas e variáveis. 

No segundo período houve aumento do ponto de equilíbrio em relação ao primeiro, 

ocasionado pelo aumento dos valores de custos e despesas, além da redução das receitas. Neste 

período o ponto “0” foi de 3.509 sacas de soja, vide Quadro 2.  

 

Quadro 2: Ponto de equilíbrio em alqueires 
2010/2011 (R$) 2011/2012 (R$) 

PE = 65.312,40 + 10.638,22 

 24,34 

PE = 3.120,40 

PE = 70.825,55 + 11.721,46 

 23,52 

PE = 3.509,65 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Dessa forma, no primeiro período avaliado seria necessário plantar em 22 alqueires de 

terra para chegar ao ponto em que as receitas cobrem os custos e despesas fixas e variáveis. Já no 

período seguinte seria necessário aumentar a área de cultivo, passando a cultivar 39 alqueires 

para obter o ponto “0”, devido queda da produtividade na safra 2011/2012. 

 

3.3. Projeção das receitas 
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Neste tópico, serão feitas comparações sob duas hipóteses de aumento da área de 

plantação: (i) aquisição de mais terras e (ii) arrendamento de mais terras, buscando projetar as 

receitas e apontar a alternativa mais viável. 

Para realização dos cálculos seguintes foram utilizados, com base em ambos os períodos 

analisados, os valores médios da produção, do valor de venda da produção, da remuneração por 

alqueire, além da média do fator terra. Foi necessário, para obter o valor da projeção da receita, 

utilizar a fórmula evidenciada no Quadro 3. 

 
                 Quadro 3: Fórmula para projeção de receita 

Fórmula: P(r) = P(m) x A (f) 

                                 A(i) 

 
 

Sendo: 

P(r) = Projeção de receita 

P(m) = Produção média 

A(f) = Área final 

A(i) = Área inicial 

                 Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Aplicando esta fórmula, serão realizadas projeções de 10%; 20%; 30%; 50%; 70% e 

100% (2,5; 5,0; 7,5; 12,5; 17,5 e 25,0 alqueires respectivamente) de aumento na área de plantio, 

conforme explanado na Tabela 11.  

 
 
 
 
 
 
Tabela 11: Projeções das receitas          

Compra (%) Em alqueires 
Receita projetada 

(R$) 

 
Receita Média 
(dois últimos 

períodos) – R$ 

10,0 2,5 154.962,50  

20,0 5,0 169.050,00  

30,0 7,5 183.137,50 137.125,00 

50,0 12,5 211.312,50  

70,0 17,5 239.487,50  

100,0 25,0 281.750,00  

                      Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Conforme a Tabela 11, em média, o aumento da área de cultivo em 7,5 alqueires (30%) 

representará para o agricultor um avanço de mais de 33% na receita bruta em relação à receita 

média das duas safras analisadas (R$ 137.125,00). 
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3.3.1. Hipótese de aquisição de mais terras 

 

Seguindo a metodologia da CONAB (2012), aplica-se sobre os valores dos referidos 

terrenos adicionados nas projeções a alíquota de 3%, referente taxa de remuneração do fator 

terra, como abordado anteriormente. Neste caso obtiveram-se os seguintes resultados, vide 

Tabela 12. 

 
Tabela 12: Resultado estimado considerando a remuneração do fator terra: aquisição de 
mais terras 

Compra 
(%) 

Em 
alqueires 

 
Área total 
cultivada 

(em 
alqueires) 

Valor médio 
por alqueire 

(R$) 

Valor total das 
terras após 

projeção (R$) 

 
Remuneração 
do fator terra 

(3 %) 

 
Receita 

projetada 
(R$) 

Resultado 
da projeção 

(R$) 

Legenda 
� A B C D = (A+B)*C E = D * 3% F G = F - E 

10,0 2,5 25,0 86.050,00 2.366.375,00 70.991,25 154.962,50 83.971,25 

20,0 5,0 25,0 86.050,00 2.581.500,00 77.445,00 169.050,00 91.605,00 

30,0 7,5 25,0 86.050,00 2.796.625,00 83.898,75 183.137,50 99.238,75 

50,0 12,5 25,0 86.050,00 3.226.875,00 96.806,25 211.312,50 114.506,25 

70,0 17,5 25,0 86.050,00 3.657.125,00 109.713,75 239.487,50 129.773,75 

100,0 25,0 25,0 86.050,00 4.302.500,00 129.075,00 281.750,00 152.675,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Logo, o produtor adquirindo mais terras aumentaria suas receitas, como visto na tabela 

acima, porém é importante ressaltar que com isso aumentaria o valor da remuneração do fator 

terra. Nesse caso, o resultado da projeção representa a diferença entre a receita estimada e o 

valor total da remuneração do fator terra. 

Contudo, supondo que o Produtor A adquira cinco alqueires de terra, estará aumento seu 

capital em R$ 430.250,00 (5 x 86.050,00 = 430.250,00), porém neste caso, o valor da 

remuneração do fator terra (3%) também aumentará em R$ 12.907,50 (430.250,00 x 3% = 

12.907,50). 

Com os dados da Tabela 12, é possível calcular o resultado de cada projeção 

considerando os custos fixos e o aumento proporcional dos custos variáveis, conforme 

exemplificado na Tabela 13. 
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Tabela 13: Resultado estimado considerando os custos variáveis e fixos: aquisição de 
mais terras 

Compra (%) 

Média dos 
custos 

variáveis 
(R$) 

Custos 
variáveis após 
projeção (R$) 

 
Média dos 

custos fixos 
(R$) 

Receita 
projetada (R$) 

 
Resultado estimado 

(R$) 

Legenda � 
B C = B * A D E F = E - D - C 

A 

10,0 68.068,98 74.875,87 11.179,84 154.962,50 68.906,79 

20,0 68.068,98 81.682,77 11.179,84 169.050,00 76.187,39 

30,0 68.068,98 88.489,67 11.179,84 183.137,50 83.467,99 

50,0 68.068,98 102.103,46 11.179,84 211.312,50 98.029,20 

70,0 68.068,98 115.717,26 11.179,84 239.487,50 112.590,40 

100,0 68.068,98 136.137,96 11.179,84 281.750,00 134.432,21 
        Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Conforme exposto na tabela acima, em cada projeção é possível estimar o resultado 

líquido, descontando da receita projetada o aumento proporcional dos custos variáveis, além do 

valor médio dos dois últimos períodos dos custos fixos. 

 

3.3.2. Hipótese de arrendamento de mais terras 

 

Para realizar estas projeções, conforme Tabela 14, considerou-se o fato das despesas com 

arrendamento, qual na região da propriedade estudada em geral paga-se 35% do valor total da 

produção da determinada área (valor obtido através de consultas realizadas com agricultores da 

região). Portanto, foi utilizada esta taxa, sendo aplicada sobre a produção total referente a área de 

acréscimo  de plantio e multiplicado pelo preço médio de venda dos dois períodos (R$ 49,00), 

para assim, estimar o montante de despesa com arrenda de acordo com cada projeção.  
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Tabela 14: Despesas com arrendamento        

Compra 
(%) 

Em 
alqueires 

Produção 
média/alqueire 

Produção total 
(sacas de soja) 

Despesas com arrenda 
– em sacas de soja 

(35%) 

Preço 
médio de 

venda 
(R$) 

Despesas 
com 

arrenda 
(R$) 

Legenda 
� A B C = A * B D = C * 35% E F = D * E 

10,0 2,5 115,00 287,50 100,63 49,00 4.930,63 

20,0 5,0 115,00 575,00 201,25 49,00 9.861,25 

30,0 7,5 115,00 862,50 301,88 49,00 14.791,88 

50,0 12,5 115,00 1.437,50 503,13 49,00 24.653,13 

70,0 17,5 115,00 2.012,50 704,38 49,00 34.514,38 

100,0 25,0 115,00 2.875,00 1.006,25 49,00 49.306,25 

  Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Sabendo os valores das despesas com arrenda, bem como as receitas estimadas, é possível 

calcular a o resultado de cada uma das projeções, de acordo com a Tabela 15.  

 
Tabela 15: Resultado da projeção: arrendamento de mais terras 

Compra (%) 

 
Receita 

projetada 
(R$) 

 
Despesas 

com arrenda 
(R$) 

Resultado da 
projeção (R$) 

Legenda � A B C = A - B 

10,0 154.962,50 4.930,63 150.031,88 

20,0 169.050,00 9.861,25 159.188,75 

30,0 183.137,50 14.791,88 168.345,63 

50,0 211.312,50 24.653,13 186.659,38 

70,0 239.487,50 34.514,38 204.973,13 

100,0 281.750,00 49.306,25 232.443,75 
                           Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Através dos dados acima, é possível calcular o resultado de cada projeção considerando 

os custos variáveis e fixos, bem como as despesas com arrenda, de acordo com cada projeção, 

conforme Tabela 16. 

 

 

Tabela 16:– Resultado estimado considerando custos fixos e variáveis: arrendamento 
de mais terras 
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Compra 
(%) 

 
Receita 

projetada 

 
Despesas com 
arrenda (R$) 

 
Custos variáveis 

após projeção 
(R$) 

 
Média dos custos 

fixos (R$) 
Resultado da 
projeção (R$) 

Legenda 
� A B C D E = A - B - C - D 

10,0 154.962,50 4.930,63 74.875,87 11.179,84 63.976,16 

20,0 169.050,00 9.861,25 81.682,77 11.179,84 66.326,14 

30,0 183.137,50 14.791,88 88.489,67 11.179,84 68.676,12 

50,0 211.312,50 24.653,13 102.103,46 11.179,84 73.376,07 

70,0 239.487,50 34.514,38 115.717,26 11.179,84 78.076,03 

100,0 281.750,00 49.306,25 136.137,96 11.179,84 85.125,96 
         Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Deste modo, verifica-se que as despesas com arrendamento são inferiores aos valores da 

remuneração do fator terra. Porém, considerando que o produtor disponha de recursos para 

adquirir mais terras, recomendar-se-ia esta opção, pois é importante considerar que os terrenos, 

de modo geral, valorizam-se com o passar dos anos, tornando-se um investimento. Além disso, 

caso o produtor desconsidere a remuneração do fator terra, os resultados obtidos serão melhores 

do que a alternativa de arrendar mais terras. 

 

3.3. Alavancagem operacional 

 

Esta ferramenta provém da existência de custos e despesas operacionais fixos que 

permanecem inalterados dentro de certos intervalos de flutuação de produção e vendas 

(MARTINS, 2010). 

Para calcular e analisar a alavancagem operacional, também serão analisadas duas 

hipóteses de aumento da área de plantio (já utilizadas anteriormente): (i) aquisição de mais terras 

e (ii) arrendamento de mais terras. Deste modo, será necessário utilizar a seguinte fórmula, 

explanada no Quadro 4. 

 

 

 

 

Quadro 4: Fórmula da alavancagem operacional 

Alavancagem Operacional = Porcentagem de acréscimo no lucro 
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Porcentagem de acréscimo no volume 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Através da alavancagem operacional pode-se estimar quanto à propriedade pode alargar 

seu lucro, aumentando determinada quantia em alqueires da área de plantio, em cada uma das 

hipóteses analisadas. 

 

3.3.1. Aumento na produção 

 

Para aplicar a fórmula da alavancagem operacional é necessário conhecer os valores 

correspondentes ao aumento do volume (produção) e aumento no lucro. O primeiro é 

demonstrado na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Aumento da produção 

Aumento na área 
de plantio  

Produção por 
alqueire (sacas de 

60 kg) 

Aumento na 
produção 

Produção (safra 
2010/2011) 

Aumento na produção (%) 

 

Legenda � 

A 

 

B 

 

C = A * B 

 

D 

% 

E = {[(D+C)/D]*100}-100 

2,5 140 350 3.500 10,0 

5,0 140 700 3.500 20,0 

7,5 140 1.050 3.500 30,0 

12,5 140 1.750 3.500 50,0 

17,5 140 2.450 3.500 70,0 

25,0 140 3.500 3.500 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Na Tabela 17 foram demonstrados os respectivos percentuais de aumento na produção 

conforme dada quantia de aumento da área de plantio, considerando à média de 140 sacas por 

alqueires produzidas na safra 2010/2011. 

 

 

3.3.2. Aumento no lucro 
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Os valores referentes ao aumento no lucro são demonstrados a seguir, na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Aumento no lucro 

Aumento 
na área de 

plantio 

Produção por 
alqueire 

(sacas de 60 
kg ) 

Aumento 
na 

produção 

Margem de 
contribuição 

Aumento 
no lucro 
(em R$) 

Lucro (safra 
2010/2011) 

Aumento no 
lucro (%) 

Legenda � 

A 

 

B 

 

C = A*B 

 

D 

 

E = C*D 

 

F = 
3.500*D 

% 

G = 
{[(F+E)/F]*100}-

100 

2,5 140 350 24,34 8.519,00 85.190,00 10,0 

5,0 140 700 24,34 17.038,00 85.190,00 20,0 

7,5 140 1.050 24,34 25.557,00 85.190,00 30,0 

12,5 140 1.750 24,34 42.595,00 85.190,00 50,0 

17,5 140 2.450 24,34 59.633,00 85.190,00 70,0 

25,0 140 3.500 24,34 85.190,00 85.190,00 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Desta forma, considerando que o produtor rural adquira mais cinco alqueires de terra para 

plantio, seu lucro aumentará em 20%, se comparado ao lucro da safra 2010/2011. 

 

3.3.3. Alavancagem operacional: hipótese de aquisição de mais terras 

 

Com base nos valores presentes nas Tabelas 17 e 18, é possível calcular a alavancagem 

operacional, conforme Tabela 19, para cada projeção, utilizando a fórmula presente no Quadro 

11. 
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Tabela 19: Alavancagem operacional: aquisição de mais terras 
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Legenda � 

A 

 

B 

 

C = A/B 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G={[(D-
E)/F]*100}-

100 

10,0 10,0 1,0 93.709,00 70.991,25 20.652,50 10,0 

20,0 20,0 1,0 102.228,00 77.445,00 20.652,50 20,0 

30,0 30,0 1,0 110.747,00 83.898,75 20.652,50 30,0 

50,0 50,0 1,0 127.785,00 96.806,25 20.652,50 50,0 

70,0 70,0 1,0 144.823,00 109.713,75 20.652,50 70,0 

100,0 100,0 1,0 170.380,00 129.075,00 20.652,50 100,0 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Em relação ao “resultado da safra”, demonstrado na Tabelas 19, obteve-se esta 

importância subtraindo do valor do item “F” da Tabela 27 (R$ 85.190,00) o valor médio da 

“remuneração do fator terra” (R$ 64.537,50), resultando assim em R$ 20.562,50. 

Logo, observa-se que a alavancagem operacional da atividade corresponde a 1%, ou seja, 

a cada projeção referente ao aumento na área de plantio (10%; 20%; 30%; 50%; 70% e 100%), 

sobre a produção de 3.500 sacas de soja (safra 2010/2011), corresponderá uma variação de 1% 

sobre o resultado do período. 

Deste modo, considerando os conceitos da alavancagem operacional e a hipótese de que o 

Produtor A adquira mais cinco alqueires de terra (20%), seu lucro, considerando a despesa com a 

remuneração do fator terra (3%), aumentará em 20%. 

 

3.3.4. Alavancagem operacional: hipótese de arrendamento de mais terras 

 

Considerando a hipótese de o produtor rural arrendar mais terras com a finalidade de 

aumentar a área de cultivo de sua propriedade agrícola, obtiveram-se os seguintes resultados, de 

acordo com a Tabela 20. 
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Tabela 20: Alavancagem operacional: arrendamento de mais terras 
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Legenda � 

A 

 

B 

 

C = A/B 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G={[(D-
E)/F]*100}-

100 

10,0 10,0 1,0 93.709,00 4.930,63 85.190,00 4,2 

20,0 20,0 1,0 102.228,00 9.861,25 85.190,00 8,4 

30,0 30,0 1,0 110.747,00 14.791,88 85.190,00 12,6 

50,0 50,0 1,0 127.785,00 24.653,13 85.190,00 21,1 

70,0 70,0 1,0 144.823,00 34.514,38 85.190,00 29,5 

100,0 100,0 1,0 170.380,00 49.306,25 85.190,00 42,1 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Portanto, levando em consideração as despesas com arrenda, supondo que o Produtor A 

arrende mais 25 alqueires de terras (100%), resultará em um aumento no resultado de 

aproximadamente 42,1%. 

 

3.4. Demonstração de resultados do exercício 

 

Através da coleta de dados, foi possível elaborar a demonstração de resultados do 

exercício – DRE. Conforme Tabela 21, esta demonstração apresenta a receita de cada safra, seus 

custos e despesas bem como o lucro de cada período analisado. Esta demonstração, constante na 

planilha de controle criada para utilização do produtor rural, servirá de auxílio para os próximos 

exercícios, possibilitando que o produtor tenha conhecimento do valor real dos resultados 

obtidos em cada período. 
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                   Tabela 21: DRE         

Demonstração do resultado do exercício 2011/2012 2010/2011 

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 123.750,00 150.500,00 

 Receita bruta de vendas 123.750,00 150.500,00 

   Vendas de produtos 123.750,00 150.500,00 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 3.093,75 3.762,50 

 Impostos sobre vendas 3.093,75 3.762,50 

   Funrural 3.093,75 3.762,50 

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 120.656,25 146.737,50 

(-) CUSTO DA MATÉRIA-PRIMA 51.320,00 45.963,00 

   Custo da produção vendida 51.320,00 45.963,00 

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 69.336,25 100.774,50 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 28.133,26 26.225,12 

 Despesas administrativas 12.521,46 11.263,22 

   Mão de obra temporária 800,00 625,00 

   Depreciações 6.114,88 6.114,88 

   Manutenção periódica de máquinas 5.606,58 4.523,34 

 Despesas gerais 15.611,80 14.961,90 

   Operações com máquinas 9.344,30 7.538,90 

   Impostos e taxas 575,00 500,00 

   Fretes 2.475,00 3.010,00 

   Outras despesas operacionais 3.217,50 3.913,00 

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 41.202,99 74.549,38 

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 41.202,99 74.549,38 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com a DRE, a atividade apresentou lucro em ambos os períodos, mesmo na 

última safra, qual sofreu queda na produção devido estiagem. Este resultado é considerado 

satisfatório, apesar da redução de 44,73% no lucro líquido. 

 

4. Considerações Finais 

 

O presente estudo surgiu do interesse de aprofundar conhecimentos na Contabilidade 

Rural, área esta de extrema importância econômica/social, principalmente na região sudoeste do 

estado do Paraná. O trabalho também partiu da intenção de levar o conhecimento contábil e seus 

benefícios ao produtor rural, o qual geralmente dispõe de pouco conhecimento nessa área, com a 

finalidade de servir de apoio às suas decisões. 

Os resultados obtidos com a elaboração do presente estudo permitiu que os objetivos 

fossem alcançados. Diante disso, constatou-se que a atividade desenvolvida na propriedade 
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apresentou um resultado positivo no primeiro período avaliado, no entanto, no segundo sofreu 

uma grande queda, devido quebra na produção da soja ocasionado pela estiagem. 

Quanto ao problema de pesquisa deste trabalho, entende-se que este foi respondido. 

Afinal, o estudo fez uso de metodologias comprovadas para apurar o resultado da atividade 

agrícola, assim, possibilitando a geração de informações que servirão de apoio às decisões do 

gestor rural. 

Foi realizada a apresentação dos resultados obtidos ao gestor da propriedade avaliada, 

onde este se mostrou satisfeito e interessado em dar continuidade na metodologia apresentada, 

através de suas ferramentas e da planilha de controle. Dessa forma, espera-se que esses dados 

sirvam de apoio ao produtor rural e norteiem suas futuras decisões. 

Em relação ao aumento do ponto de equilíbrio no segundo período em relação ao 

primeiro, este foi ocasionado pelo aumento dos custos e despesas, mas principalmente pela 

redução da receita, motivada pela estiagem ocorrida na época. 

Enfim, o presente trabalho limitou-se a aplicação da metodologia de cálculo de custo de 

produção da CONAB. Como a intenção deste trabalho não é esgotar o assunto abre-se espaço 

para novos estudos. Assim, indica-se para pesquisas futuras: (i) replicação deste estudo em 

outras propriedades rurais; (ii) aplicação do instrumento em diferentes culturas para verificar 

suas diferenças; e (iii) replicação do estudo na mesma propriedade rural para constatar as 

possíveis melhorias consequentes do emprego da metodologia constante no trabalho atual. 

Ao mesmo tempo, sugere-se que outros produtores rurais adotem a metodologia exposta 

neste trabalho, para que assim, também possam obter apoio nas decisões tomadas. Desta forma, a 

Contabilidade contribuiria de forma significativa para tornar a produção de soja mais eficiente, a 

fim de que nosso país seja ainda mais produtivo. 
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