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Abstract  

 

The agricultural market suffers from a lack of suitable tools to control production costs, which 

ends up interfering in a direct way in checking the real profitability obtained from each crop. 

Cost control can contribute identifying and measuring which costs are part of the peach and 

apple production system in the company that is part of the universe for this study. Form a 

selling price allows the identification of prices and these generate profit margin for the 

company. The company studied presents no method of control costs and profits. Because of 

this there is the opportunity to make a survey and verification of these. The research is 

characterized as exploratory and aims to analyze the production costs, the formation of the 

selling price, and the verification of profitability in a production of apples and peaches in Rio 

Grande do Sul. To achieve the proposed objectives it is necessary to conceptualize costs, 

assess costing methods, set the selling price, and also the criteria for the analysis of 

profitability. The results collected and analyzed show the divergence between the company's 

vision with respect to its earnings and compared with the actual results, making it necessary to 

implement an efficient cost control system. 

 

Keywords: Costs. Rural property. Agroindustrial products. 

 

 

1. Introdução 

 

 A atual realidade da atividade de agronegócio contribui de forma significativa para o 

desenvolvimento social e econômico do país, gerando emprego, renda e alimentos para um 

grande número de pessoas. Especificamente em regime familiar possibilita que todos possam 

usufruir do retono de seu próprio negócio, porem para este produtor rural não consiste mais 
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apenas em cultivar e utilizar o próprio trabalho braçal, o mercado exige dedicação maior em 

administrar a propriedade. Em geral, os proprietários são agricultores com pouca qualificação 

que diversificam o cultivo de culturas para diluir os custos e aproveitar as oportunidades de 

oferta ambiental e disponibilidade de mão de obra. Porém, ainda existem poucos incentivos e 

subsídios disponibilizados para o setor, que contribui significativamente para a economia e 

arrecadação de impostos. 

 A uma grande quantidade de empresários rurais de pequeno porte, mas a maior parcela 

acaba não efetuando o controle das suas atividades gerando dificuldades quanto à tomada de 

decisão e principalmente quanto a sua permanência no campo, em função das constantes 

oscilações dos preços dos produtos ou influenciados por fatores de ordem econômica como o 

câmbio, lei da oferta e demanda, ou fatores ambientais, estiagens, geadas, temporais, entre 

outros, que afetam direta ou indiretamente a atividade do agronegócio em geral. Considerando 

que a atividade do agronegócio da pequena propriedade rural é significativa e na perspectiva 

que sua tendência cresça e continuará sendo importante em função da necessidade da 

produção e aumento da população, essa perspectiva está diretamente relacionada ao 

crescimento das empresas rurais e à necessidade de uma gestão eficaz. Para que isto ocorra se 

faz necessário alcançar maior controle, conhecendo a realidade e comparando para auxiliar na 

tomada de decisão.  Assim, se faz necessário desenvolver a contabilidade rural, sendo ela 

responsável pelas demonstrações de resultados, informações financeiras e orientar a 

diversificação de culturas, integra a contabilidade de custos, intuindo conhecer os custos que 

envolvem a produção agrícola.  

 Baseando-se nessas premissas, o objetivo deste estudo consiste em identificar quais os 

procedimentos que devem ser observados para analisar os custos de produção em uma 

pequena propriedade rural, formar o preço de venda, verificar a lucratividade. De maneira 

específica conceituar custos, avaliar os métodos de custeio, formar o preço de venda, elaborar 

uma proposta para identificar a lucratividade baseada nos custos. Assim, a coleta de dados se 

da a partir de entrevistas, questionário semiestruturado, e documentação fornecida pelo 

proprietário da propriedade rural na região norte do Rio Grande do Sul, em duas cultivares da 

produção, pêssegos e maças.  

  O presente estudo justifica-se pela necessidade de criar mecanismos para auxiliar os 

empresários rurais no gerenciamento de suas atividades, visando à continuidade e o 

crescimento das pequenas e médias propriedades rurais.  A necessidade de elaborar políticas 

agrícolas que propiciem condições para manter os pequenos e médios produtores rurais nas 
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suas atividades é outro fator relevante para o bom desempenho destes A ausência de estudos 

nesta área também o justifica, visto que novos estudos poderão contribuir para o acréscimo de 

conhecimento nesta área bem como apresentar soluções que melhorem a contabilidade e a 

gestão das pequenas e médias propriedades rurais. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Contabilidade de custos e propriedades rurais 

 

 A contabilidade de custos tem duas funções de extrema importância, o auxilio ao 

controle, bem como, a ajuda às tomadas de decisões (MARTINS, 2010; CREPALDI, 2012; 

NEVES, VICECONTI, 2013). Ela adiciona valor e auxilia os gestores nas boas decisões 

(MAHER, 2001). É uma dificuldade rotineira para os produtores rurais ter informações 

gerenciais que os auxiliem na tomada de decisão (CREPALDI, 2012). E, ainda, há muito para 

se pesquisar sobre agribusiness, principalmente, no que se refere à organização contábil 

administrativa (MARION, 2012). 

 As empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio 

do cultivo da terra, criação de animais e transformação de determinados produtos agrícolas 

(MARION, 2012). Segundo Anceles (2002) a empresa para se enquadrar no direito, tem uma 

visão tripartite, o empresário a atividade econômica organizada e o estabelecimento. Dessa 

forma, observa-se que a empresa rural se enquadra na definição do direito, uma vez que o 

empresário é o próprio produtor rural, pessoa física ou jurídica; a atividade econômica 

organizada é o intercambio de bens e serviços e o estabelecimento é o local onde se 

desenvolve essa atividade, a propriedade rural.  

 A literatura especializada sobre a contabilidade de custos fornece vários conceitos e 

independentemente de qual seja utilizado o mais importante é que ela auxilia a administração 

no processo de tomada de decisões e avaliações das atividades realizadas, do controle 

operacional ao planejamento das atividades futuras do negócio. Martins (2010) assegura que o 

conhecimento dos custos é fundamental para saber se determinado preço é rentável ou não é 

rentável e se é possível reduzir estes custos. Assim, a contabilidade vem criando sistemas de 

informações que permitam melhorar o gerenciamento dos custos e controle para a gestão dos 

negócios. 

 Segundo Crepaldi (2012) a contabilidade rural é pouco utilizada, não só pelos 

profissionais contábeis, mas também pelos empresários rurais. Isso ocorre por não se 
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conhecer efetivamente a importância, segundo o autor, das informações contábeis por parte 

dos empresários. Crepaldi (2012) aponta a contabilidade como um dos principais sistemas de 

controle e informação para as empresas rurais, podendo, através de seus instrumentos 

verificar a situação da empresa sob os mais diversos enfoques, tais como, análise de estrutura, 

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

entre outros. Desta forma, ainda segundo o autor, é necessário elaborar informações contábeis 

que permitam ao empresário rural buscar conhecer melhor sua propriedade, e suas atividades 

desenvolvidas destacando alguns pontos importantes, como, quais atividades produtivas ele 

desenvolve, planejamento e controle das atividades exploradas, ter as receitas e despesas 

evidenciadas para o desempenho do negócio o potencial de crescimento da propriedade, e das 

atividades rurais, destacar o retorno dos seus investimentos, e principalmente saber qual o 

verdadeiro custo de produção. 

 Na gestão da maioria das propriedades rurais seus proprietários e administradores não 

possuem condições para discernir os resultados obtidos com suas culturas. Os custos de cada 

plantio desenvolvidos em sua propriedade, verificar quais seriam os mais rentáveis, onde 

poderiam minimizar os custos de produção, é de grande importância para mensurar sua 

rentabilidade. Muitas vezes o produtor rural não consegue distinguir o dinheiro que obteve 

com a venda do milho, do recebido da venda do leite. Então o controle de caixa da 

propriedade fica totalmente desorganizado, envolvendo também seu capital, particular, 

dificultando ainda mais a contabilização de seus resultados.  

 A contabilidade deve ser realizada de maneira clara e objetiva para que haja aceitação 

e entendimento por parte do agricultor, permitindo que o mesmo perceba que esses recursos 

trarão para ele e sua família uma comodidade e também poderão elevar o rendimento dos seus 

negócios. A contabilidade aplicada na atividade rural pode demonstrar todo o ciclo da 

empresa, por isso é imprescindível também que a contabilização dos fatos e sua estruturação 

sejam realizadas com o perfeito conhecimento e não apenas técnico, mas também de sua 

atividade operacional, respeitando as peculiaridades da atividade.  

 Conhecer e entender os custos que fazem parte de sua atividade é de grande 

importância para o produtor, fazendo-se necessário entender termologias como custo, despesa, 

perda, gasto, desembolso e investimento. Segundo Friedrich e Siluk (2010) o termo custos 

teve uma alteração significativa em sua concepção nos últimos anos. De maneira inicial tinha 

a função primordial o cálculo do custo efetivo, sem preocupações com outros fatores de 

mercado, uma vez que as empresas tinham condições de praticarem o preço desejado, devido 
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a pouca concorrência e a baixa exigência dos clientes. Cenário que modificou as organizações 

que antes calculavam seus custos e cobravam o preço que desejavam, agora precisam avaliar 

o preço que o mercado está disposto a pagar, para então poder avaliar se terão estrutura e 

condições de produzirem o suficiente para cobrir seus custos e gerarem resultado para sua 

sustentabilidade. 

 Segundo Vicenconti e Neves (2013) descrevem gasto como adquirir determinado bem 

ou serviço e menciona os investimentos como gastos incorridos em função da vida útil do 

bem e possíveis benefícios que serão gerados pelo mesmo. Bruni e Famá (2011) definem 

custo como um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outro bem ou 

serviço, associando ao que foi produzido pela entidade. As despesas são aquelas que 

resultaram de um esforço financeiro relativo à realização de vendas, enquanto as perdas 

ocorrem involuntariamente e geralmente ligadas a fatores externos ou alguma anormalidade 

de produção (CREPALDI, 2012). Também se torna necessário entender de maneira clara à 

classificação dos custos, colocando as informações devidamente alocadas cada qual em seu 

grupo pertencente. 

 Para Marion (2012) a classificação dos custos divide-se em custos diretos, os custos 

identificados com precisão no produto através de um sistema e método, cujo valor é relevante 

e custos indiretos, aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um produto, são 

extraídos de um sistema de rateio e estimativas. Com relação aos custos diretos, corespondem 

aos materiais utilizados de forma direta na fabricação do produto e mão de obra direta, 

podendo ser mensurados de maneira objetiva, diretamente inclusos no cálculo do produto, 

sem a necessidade de critério de rateio (BRUNI; FAMÁ, 2011).  

 Qualquer bem que pode ser identificado diretamente no bem ou serviço produzido 

define-se como material direto (CREPALDI, 2012). Já a mão de obra direta é aquela 

empregada diretamente na produção de um bem ou serviço, desde que seja possível mensurá-

la sem a utilização de métodos de rateio (CREPALDI, 2012). Os custos indiretos não podem 

ser apropriados diretamente no bem ou serviço, necessitam de algum critério de rateio, a 

distribuição dos custos, ou seja, a forma pela qual os custos indiretos são divididos, seguindo 

critérios racionais.  

 Os custos fixos são os que permanecem constantes e inalterados independente do 

volume de produção (PEREZ; OLIVEIRA; COSTA, 2009). Já os custos variáveis segundo 

Perez, Oliveira e Costa (2009) são aqueles que possuem uma relação direta com o volume que 

é produzido, seguindo este raciocínio os valores dos custos crescem na medida que a empresa 
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aumenta o volume de produção. Custos semifixos têm valor constante até determinado 

volume de produção, e quando passam de certo patamar acabam tornando-se variáveis 

(BRUNI; FAMÁ, 2011). Os mesmo autores defendem que os custos semivariáveis 

correspondem aqueles que não conseguem acompanhar linearmente as variações da produção, 

mas permanecem fixos dentro de certos limites.  

 Assim, um sistema de custos produz informações que servem ao estabelecimento de 

prioridades e eliminação de atividades que não adicionam valor (ATKINSON et al, 2008). 

Desta maneira, como os demais setores, o agronegócio objetiva o retorno econômico 

financeiro que satisfaça o produtor rural. Assim, a contabilidade estará constantemente 

gerando informações relacionadas com a lucratividade, liquidez e alguns riscos que podem 

ocorrer no setor. 

 

2.2. Métodos de custeio  

 

 Os métodos de custeio relacionam-se à maneira com que os custos são atribuídos nas 

empresas, consistem em ordenar os processos apurando os custos e os resultados do objeto de 

custeio, sendo necessário obedecer às particularidades de cada método (SOUZA; 

BORINELLI, 2012). Neste sentido surge à necessidade de definir os principais métodos de 

custeio segundo Bornia (2010) existem três princípios básicos de custeio, variável, variável 

parcial e por absorção. Segundo Campagnolo, Souza e Kliemann Neto (2009), esses 

princípios tratam de modo a similar a alocação dos custos variáveis aos produtos, 

diferenciando-se quanto à alocação dos custos fixos. 

 Beber et al. (2004) afirmam adicionalmente que esses princípios de custeio não 

permitem avaliar se as perdas são realmente inerentes aos processos executados no período 

em análise, sendo portanto consideradas perdas normais, ou se ocorrem devido à ineficiência 

das operações, caracterizando-se como perdas anormais. Em função disso, os autores 

apresentam outros dois princípios de custeio, variável parcial e por absorção parcial. Esses 

princípios diferenciam-se dos três apresentados por Bornia (2010) pela incorporação das 

perdas normais aos custos dos produtos. Portanto, considerando conjuntamente as 

considerações de Bornia (2010) e de Beber et al. (2004)  podem-se identificar cinco princípios 

de custeio: custeio variável, custeio variável parcial, custeio por absorção total, custeio por 

absorção parcial e custeio por absorção ideal. 
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 O custeio variável considera que os custos fixos não devem ser inseridos no custo dos 

produtos ou serviços ofertados, sendo tratados como despesas do período, esse princípio de 

custeio considera que apenas os custos variáveis incidem no custo do produto. Os defensores 

desse princípio afirmam que os custos fixos estão mais relacionados com a capacidade de 

produzir do que com o volume de produção. Portanto, qualquer rateio desses custos aos 

produtos é subjetivo e questionável.  

 Já o princípio de custeio variável parcial deriva do custeio variável, porém incorpora 

os custos de perdas normais provenientes de quebras, sobras, refugos e retrabalhos. Apesar de 

não considerar os custos fixos, ao considerar as perdas normais, este princípio possibilita a 

análise dos gastos ocorridos no processo, permitindo uma visão mais detalhada e relevante na 

medição de perdas. Contrariamente aos custeios variável e variável parcial, o princípio de 

custeio por absorção total considera que todos os custos fixos e variáveis devem ser 

incorporados aos produtos, inclusive as perdas.  

 Derivado do custeio por absorção total, o custeio por absorção ideal aloca todos os 

custos, fixos e variáveis, aos produtos, exceto aqueles relacionados às perdas, esse princípio 

parte do pressuposto que o custo do produto independe do volume produzido, não sendo 

inseridas no custo as perdas ocorridas no período da avaliação. Esse método considera o 

padrão ideal, o qual dificilmente é atingido, especialmente no curto prazo (BORNIA, 2010) o 

que sugere a utilização de um princípio mais realista, denominado custeio por absorção 

parcial (BEBER et al., 2004). 

 O princípio da absorção parcial considera as ineficiências inerentes ao processo 

produtivo (perdas normais), sejam elas provenientes de refugos, ociosidade, quebras ou 

sobras, podendo ser utilizado em um horizonte de tempo mais curto. Trata-se do princípio de 

custeio que aborda o maior número de informações, uma vez que considera os custos fixos, os 

variáveis e as perdas normais. Logo, sua utilização possibilita uma visão mais ampla do 

negócio e promove uma crítica ao processo. Portanto, a escolha dos princípios de custeio deve 

levar em conta o grau de detalhamento necessário, pois a cada grau avançado o custo de 

obtenção dos dados aumenta (BORNIA, 2010). É importante salientar ainda que, como apoio 

à tomada de decisão, todos os princípios podem ser utilizados de modo complementar. 

 Segundo Campagnolo, Souza e Kliemann Neto (2009), os métodos de custeio podem 

ser divididos em tradicionais e modernos. Os métodos tradicionais compreendem o custo-

padrão e o método dos Centros de Custos (CAMPAGNOLO; SOUZA; KLIEMANN NETO, 

2009). O método do custo padrão serve para controlar e acompanhar a produção do que 
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propriamente para medir seus custos, devendo ser encarado como um instrumento de apoio 

gerencial (BORNIA, 2010). Segundo Bornia (2010) seus procedimentos consistem, 

resumidamente, fixar um custo padrão, determinar os custos realmente incorridos, verificar a 

variação ocorrida entre o padrão e o real e analisar a variação, a fim de auxiliar a busca pelas 

causas dos desvios. 

 O método dos Centros de Custos, segundo Bornia (2010) tem por finalidade alocar 

custos indiretos de fabricação, não sendo apropriado para custos de matéria-prima. Sua 

principal característica reside na divisão da empresa em centros de custos com base em 

critérios que podem considerar o organograma, a localização de cada setor, a divisão de 

responsabilidades e a homogeneidade das tarefas. Bornia (2010) classifica os centros entre 

diretos (aqueles que trabalham diretamente com os produtos) e indiretos (aqueles que prestam 

apoio aos centros diretos e à empresa como um todo).  

 Segundo Campagnolo, Souza e Kliemann Neto (2009), os métodos modernos de 

custeio são representados pelo Activity Based Costing (ABC) e sua simplificação, denominada 

Time Driven Activity-Based Costing (TDABC), e pelo método das Unidades de Esforço de 

Produção (UEPs). No entanto, podem-se citar outras abordagens, tais como a Teoria das 

Restrições ou Theory of Contraints (TOC) de Goldratt e Cox (1984) e o modelo da Gestão 

Econômica (GECON) de Catelli (2001). Como estão baseados no custeio variável e não 

consideram os custos indiretos, esses dois últimos métodos não serão aprofundados no 

presente artigo. O ABC pressupõe que as atividades consomem recursos e geram custos, 

enquanto os produtos usam tais atividades e absorvem seus custos. Com o objetivo de reduzir 

o tempo gasto na implantação, atualização e operacionalização do método ABC, foi criado o 

TDABC, o qual tem como principal característica facilitar a identificação de custos através do 

uso de equações de tempo.  

  

 

 

2.3 Margem de contribuição 

 

 Margem de contribuição é o valor que resta do preço utilizado na venda de algum bem 

ou serviço logo após a dedução do custo variável, será esse valor que irá assegurar a cobertura 

do custo fixo e o lucro após a empresa conseguir bater o ponto de equilíbrio desejado segundo 

PADOVEZE (2015). Ainda segundo esse autor, representa o lucro variável a diferença entre o 
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preço de venda unitário, os custos e as despesas variáveis por unidade de produto ou serviço. 

Significa que, a cada unidade vendida, a empresa lucrará determinado valor, multiplicando 

pelo total vendido, tem-se a margem de contribuição total do produto para a empresa. 

 Levando-se em conta que a margem de contribuição compõe o lucro da empresa, 

infere-se que quanto maior a margem de contribuição, mais rentável o produto será. Isto não 

significa que os produtos com margem de contribuição negativa devem ser descontinuados de 

produção, pois os produtos com margem de contribuição positiva poderão subsidiá-los. Para 

isto, o gestor poderá utilizar estratégias visando obter ganhos suficientes para subsidiar outros 

produtos menos lucrativos. Neste contexto, através da margem de contribuição, o gestor pode 

decidir entre diminuir ou expandir uma linha de produção além de verificar quais produtos 

são mais lucrativos para a empresa (SARAIVA JÚNIOR; TABOSA; COSTA, 2011) 

 Baseando-se em Abbas, Gonçalves, Leoncine (2012) foi possível identificar utilidades 

para a margem de contribuição como o auxilio os gestores a identificar adequadamente o 

desempenho dos diversos segmentos com os quais a empresa opera, permitindo a avaliação da 

rentabilidade, a simulação de cenários possíveis de redução ou aumento da capacidade de 

produção e total de vendas, contribuição para a maximização dos resultados da empresa 

através de seu uso para fins de apoio ao processo decisório.  

 

2.4. Formação do preço de venda 

 

 O preço de venda de um produto consiste em calcular os custos mais a margem de 

contribuição. Para se formar o preço de venda, da mesma maneira que os custos, se faz 

necessário um método de cálculo, considera-se preço ideal aquele que cobrindo os custos de 

produção e de comercialização do produto, e contendo ainda o percentual de lucro esperado, 

permite que a empresa se mantenha competitiva no mercado (COGAN, 2003). 

 A formação do preço de venda, ou seja, atribuir preço aos bens e serviços oferecidos 

ao mercado envolve conforme Lunkes (2003) uma série de fatores, além das considerações e 

objetivos mercadológicos, deve orientar-se economicamente do ponto de vista interno por três 

caminhos, que são, a maximização dos lucros, o retorno do investimento e os preços baseados 

nos custos. Para formar preços com base no custo, torna-se necessário ter um parâmetro 

inicial ou padrão de referência para análise comparativa com o preço praticado pelo mercado, 

a fim de evitar que o preço calculado sobre os custos possa ser invalidado por tal mercado.  
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 Dentre os métodos existentes é necessário conceituar os seguintes, método baseado no 

mercado, método baseado no custo e método baseado no investimento. Para formar o preço de 

venda baseado no mercado, se deve analisar quais são os preços que os concorrentes estão 

trabalhando e em seguida elaborar os próprios preços. Já para formar os preços de vendas 

baseados nos custos de produção unicamente considera-se apenas custo, despesas, impostos e 

lucro, de forma que não sofram a influência de fatores externos. Segundo Bruni e Famá 

(2011) o processo de definir preços baseados nos custos de alguma forma adiciona algum 

valor aos custos.  

 Já para formar o preço de venda baseados no investimento deve se considerar o fato de 

que a empresa está estabelecida no mercado e a soma dos investimentos em máquinas, 

terrenos, veículos, computadores etc..., (PEREZ; OLIVEIRA; COSTA, 2009). Na formação 

do preço de venda a partir do custeio direto e variável, utilizam-se os valores de custos diretos 

e variáveis e as despesas variáveis do produto que possam ser identificadas. Após isso, deve-

se calcular uma margem de contribuição que cubra, além da rentabilidade desejada do 

produto, os custos e despesas fixas que não foram alocados ao produto. (PADOVEZE, 2015).

 Já para a formação do preço de venda a partir do custeio por absorção Padoveze 

(2015) relata que a técnica mais utilizada pelo custeio por absorção, onde se toma por base os 

custos industriais por produto e somam-se as taxas gerais das despesas administrativas e 

comerciais, financeiras e a margem desejada. Após ser feita a formação do preço de venda 

pela contabilidade de custos, a fixação do preço é mais um passo a ser realizado, pois com 

todos os custos computados e calculados no controle de custos, esse método será mais um 

subproduto decorrente do controle de custos.  

 Com relação ao markup é uma metodologia que pode ser aplicada no processo de 

decisão do preço, caracteriza-se por somar ao custo unitário do produto a uma margem fixa 

para se obter o preço de venda. Tendo essa margem à responsabilidade de cobrir outros custos 

as despesas e, ainda, proporcionar a empresa determinado lucro.  

 

 

3. Metodologia 

 

 O estudo caracteriza-se como pesquisa exploratória descritiva, conforme Beuren 

(2004) é recomendado quando há pouco conhecimento sobre a temática abordada, portanto, 

objetiva aprofundar os conhecimentos sobre o assunto de modo a torná-lo mais claro. O 
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delineamento da pesquisa é o estudo de caso com abordagem qualitativa e quantitativa (GIL, 

2009). O nível de análise é uma empresa rural, fazenda, localizada no interior da cidade de 

Passo Fundo, Rio Grande do Sul, localidade denominada Coxilha, a fazenda em análise 

possui área de produção de fruticultura e é revezada através de um planejamento dentro de um 

sistema de produção de hortaliças.  Segundo Yin (2015) e Creswell (2010) o estudo de caso é 

adequado às questões do tipo “como” e “o que”. Para Yin (2015), a pesquisa descritiva tem 

como objetivo principal descrever características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre as variáveis.  

 Os dados foram coletados por meio de questionários semiestruturados e 

complementados por documentos fornecidos pela propriedade. Sendo que o objetivo visou 

identificar as informações refrentes a formação do preço de venda, lucratividade e custos de 

produção em um pequena propriedade rural, trata-se de uma pesquisa realizada em  um 

ambiente especifico. Baseando-se na realidade vivenciada pelo produtor rural, buscou 

levantar os custos envolvidos no processo de produção das culturas de maça e pêssego, 

devendo haver assim um conhecimento maior do processo produtivo no ramo agrícola e da 

contabilidade de custos. 

 As etapas da pesquisa consistem de entrevistas, pesquisa documental, diálogo e análise 

de informações acerca da atividade desenvolvida na propriedade. Nas entrevistas utilizou-se 

de perguntas e abertas, o instrumento de pesquisa foi um formulário que conforme Michel 

(2009) é aplicado pelo pesquisador na presença do entrevistado. Já a pesquisa documental, 

que conforme Lins e Silva (2010) são fontes que ainda não receberam tratamento analítico ou 

que podem ser reelaboradas, realizada nas documentações da empresa em estudo como notas 

explicativas, registros analíticos, caixa, contas a pagar e receber, inventários entre outros.  

Para Oliveira (2011) os demonstrativos contábeis podem compor um estudo de caso porque 

são o resultado de dados organizados de acordo com determinadas regras em torno de uma 

entidade. Observa-se, portanto, mais de uma fonte de evidência no método para a devida 

triangulação e análise dos dados (CRESWELL, 2010; YIN 2015). 

 O questionário aplicado contem perguntas abertas, com opção de respostas alternativas 

que guardam correlação com a questão inicialmente apresentada. Buscou-se, informações 

sobre o perfil da propriedade, dados sobre o produtor, área cultivada, origem do patrimônio. 

Também buscou informações sobre os controles existentes para a gestão das atividades da 

propriedade rural. As entrevistas foram aplicadas ao administrador, dois sócios e um 

engenheiro agrícola. Com relação aos documentos estes serviram para complementar o estudo 
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e as informações através da interpretação dos dados coletados possibilitaram extrair 

informações importantes que contribuíram diretamente no desenvolvimento do estudo. 

 Primeiramente optou-se pela identificação das duas culturas para a realização do 

levantamento dos custos envolvidos nos seus processos produtivos e as despesas até sua 

venda, identificou-se o material direto, a mão de obra direta e definiu-se o método de custeio 

e posteriormente ocorreu à formação do preço de venda e análise da lucratividade.  

 

4. Análise dos Resultados e Discussões 

 

 Com o objetivo de identificar todos os procedimentos para analisar os custos de 

produção, verificação da lucratividade e formar o preço de venda na produção de pêssegos e 

maças em Passo Fundo, RS, realizou-se esta pesquisa em uma empresa do agronegócio que 

volta toda sua produção a fruticultura. O gestor da empresa considerava um desafio identificar 

e levantar a lucratividade dos reais custos de produção em cada cultura, neste caso distintas. 

Todos os dados que foram obtidos passaram por análise onde os pontos abordados foram 

custos do processo de produzir, controle e cálculo dos processos de produção, os métodos de 

custeio, as vantagens que possivelmente seriam encontradas ao utilizar os métodos de custeio, 

a maneira como se da à aquisição de materiais, o preço de venda e a lucratividade, a 

implantação e as dificuldades dos métodos de custeio e sua implementação na empresa 

agrícola. 

 A empresa não possuía conhecimento sobre métodos de custos, assim desconhece as 

vantagens e desvantagens de se implementar um sistema de custeio, também desconhece as 

dificuldades.  Baseado no que foi identificado, na teoria estudada e nos dados obtidos por 

meio de entrevistas tornou-se possível identificar as deficiências no processo de controle da 

empresa. 

 

 

4.1. Caracterização da propriedade 

 

 A produção familiar da fazenda Remor, localiza-se no interior de Passo fundo, 

Coxilha, região norte do Rio Grande do Sul, onde foi iniciada a agricultura nos anos 1960 por 

três irmãos e seus pais, onde nesse período cultivavam grãos de milho e trigo e criavam 

animais para o próprio consumo. Sua renda provinha da venda de lenha. Já nos anos de 1978 
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iniciou-se a produção de verduras e hortaliças onde cultivavam vagem, pimentão, cenoura 

entre outros. Em 1988 extinguiram-se a produção de grãos e a família decidiu por separar-se, 

continuaram nas terras dois irmãos, onde acabaram por dar inicio ao mercado de fruticultura, 

não comercializavam mais lenha e iniciaram no mercado de fruticultura, e começaram a 

automatizar a produção investindo em maquinas e infraestrutura.  

 Na atualidade está propriedade possui quatro proprietários onde cada um detém cerca 

de 25% das cotas, nos períodos de safra a empresa contrata mão de obra terceirizada que 

recebem por dia trabalhado, como se trata de pequenos produtores rurais os controles ainda 

são feitos de maneira informal, onde não é separado os devidos custos para cada cultura. O 

preço de venda é estabelecido pelo mercado e a produção é composta por uma área de 20 

hectares, compõem a produção pés de ameixas, caquis, nectarinas, pereiras, macieiras e 

pessegueiros, as maiores áreas destinam-se a maças e pêssegos.  

 Um dos pontos fortes é a diversidade na produção, o bom relacionamento com os 

fornecedores e clientes, a infraestrutura adequada, a produção é escoada facilmente, há capital 

de giro e as terras são próprias, os produtos são de fácil comercialização, há boas praticas de 

manejo, o solo busca ser conservado e a água também, há estoque adequado de insumos e 

fertilizantes. Com relação aos pontos fracos são identificados na sazonalidade do mercado, as 

vendas não são realizadas diretamente ao consumidor final, os funcionários não possuem 

qualificação profissional, além dos riscos de uma gestão familiar.  

 

4.2. Proposta de intervenção 

 

 Para a proposta de intervenção definiu-se as culturas de maçã e pêssego, que foram 

escolhidas devido a grande concorrência que possuem no mercado regional. O levantamento e 

análise dos custos que englobam essas cultivares se deram em uma área amostral de um 

hectare, em plantas já na faze adulta, que já operam em sua capacidade produtiva total. 

Segundo o Ibge (2013) a cultivar de maçã analisada é responsável pela produção de 620 mil 

toneladas no Rio Grande do Sul, onde representa 47% do que é cultivado pelo Brasil. O ciclo 

de produção da maçã dura cera de 7 a 8 meses, iniciando no mês de setembro e terminando 

com a colheita geralmente no mês de abril.  

 Divide-se em variedades, onde as principais são a gala e a fuji. Para este estudo foi 

escolhida a maçã fuji, por representar a maio área produtiva da empresa, no mercado essa 

variedade possui como característica a alta produtividade, grande frutos, uma epiderme 
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vermelha opaca, polpa amarela, com sabor doce e suculento, tal fruto pode ser visualizado na 

Figura 1. 

 

 

 
Figura 1: Maçã fuji. 

Fonte: Google (2015). 

 

 Outra cultivar estudada foi o pêssego eragil, o Brasil produz cerca de 222 mil 

toneladas, onde cerca de 134 mil toneladas são produzidas no Rio Grande do Sul (SEPLAG, 

2014). O ciclo da produção consiste em de 5 meses, inicia-se com a brotação em agosto e 

finaliza em janeiro.  Divide-se nas variedades ps, eragil, dela nona, chimarrita, nesta pesquisa 

utilizou-se a variedade eragil porque é a mais aceita no mercado e representa a maior área de 

produção da empresa. As principais características são frutos grandes, polpa amarela que solta 

o caroço, epiderme levemente amarelada, e alto rendimento, pode-se visualizar o fruto na 

Figura 2. 

 

 
Figura 2:- Pêssego eragil. 

Fonte: Fazenda Remor (2015). 
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 Baseando-se nos produtos apresentados, efetuou-se o levantamento dos dados 

buscando identificar quais os custos envolvidos nos seus processos produtivos e as despesas 

até sua venda.  

 

4.3. Material direto 

 

 O material pode ser alocado de forma direta no produto fabricado, considera-se 

material direto materiais para embalagem, matéria prima ou outros insumos necessários para 

produção final do produto (PEREZ; OLIVEIRA; COSTA, 2009). Geralmente são 

classificados quanto ao seu valor de utilidade, para a maça fuji os matérias diretos que foram 

utilizados no período de cultivo e no período pós colheita são mostrados na Tabela 1. 

 

    Tabela 1:  Material direto (maçã). 

PRODUTO QUANT. UNID. VLR. (KG/L) VLR. TOT. FUNÇÃO 

Abamectin 2 L R$ 30,00 R$ 60,00 Acaricida 

Adubo Nitrato 

de Cálcio 
1.400 Kg R$ 1,30 R$ 1.820,00 

Adubo base 

Adubo NPK 

04 14 08 
1.600 Kg R$ 1,24 R$ 1.984,00 

Adubo 

Cobertura 

Aliette 7,2 Kg R$ 74,00 R$ 532,80 Fungicida 

Altacor 0,24 Kg R$ 1.000,00 R$ 240,00 Inseticida 

Alto 100 0,45 L R$ 52,00 R$ 23,40 Fungicida 

Bordasul 4 Kg R$ 20,00 R$ 80,00 Fungicida 

Bravonil 7,5 Kg R$ 20,00 R$ 150,00 Fungicida 

Captan 14,4 L R$ 18,30 R$ 263, 52 Fungicida 

Decis 1,2 L R$ 48,00 R$ 57,60 Inseticida 

Delan 6,25 Kg R$ 102,00 R$ 637,00 Fungicida 

Dimexion 6 L R$ 25,00 R$ 150,00 Inseticida 

Dithane 14 Kg R$ 14,00 R$ 196,00 Fungicida 

Dormex 5 L R$ 45,00 R$225,00 
Quebra 

Dormência 

Envidor 0,4 L R$395,0 R$ 158,00 Acaricida 

Flint 0,3 Kg R$ 278,00 R$ 83,40 Fungicida 

Garra 2 Kg R$ 21,00 R$ 42,00 Fungicida 

Imidan 8 Kg R$ 60,00 R$ 480,00 Inseticida 

Metiltiofan 0,7 Kg R$23,00 R$ 16,10 Fungicida 

Mythos 3 L R$ 41,40 R$ 124,20 Fungicida 

Naturamin 1 Kg R$ 110,00 R$ 110,00 Adubo Foliar 

Naturfos 2,5 L R$ 15,00 R$ 37,50 Adubo Foliar 

Naturfos Ca 3 L R$ 13,00 R$ 39,00 Adubo Foliar 

Óleo Mineral 40 L R$ 4,50 R$ 180,00 Adjuvante 

Roundup 5 L R$ 13,25 R$ 66,25 Herbicida 

Score 0,56 L R$ 98,00 R$ 54,88 Fungicida 

Sett 1,5 L R$ 13,00 R$ 19,50 Adubo Foliar 

Setting 0,3 Kg R$ 2.700,00 R$ 810,00 Adubo Foliar 
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Sumilex 1,5 Kg R$ 98,00 R$ 147,00 Fungicida 

Sumithion 4,5 L R$ 35,00 R$ 157,50 Inseticida 

Unix 0,4 Kg R$  245,00 R$ 98,00 Fungicida 

Unizeb 10 Kg R$ 12,80 R$ 128,00 Fungicida 

 MD total p/há. R$ 9.17.15  

Produção Kg/há. 55.000 Kg 

MD p/Kg. R$ 0,17 

     Fonte: Autores – Dados da fazenda Remor (2015). 

 

 Para o pêssego eragil que apresenta um ciclo de produção de 5  meses os materiais 

diretos utilizados podem ser visualizados na Tabela 2. 

 

     Tabela 2: Material direto (pêssego). 

PRODUTO QUANT. UNID. VLR. (KG/L) VLR. TOT. FUNÇÃO 

Adubo Nitrato 

de Cálcio 

1.400 Kg R$ 1,30 R$ 1.820,00 Adubo base 

Adubo NPK 

04 14 08 

1.600 Kg R$ 1,24 R$ 1.984,00 Adubo 

Cobertura 

Bordasul 4 Kg R$  20,00 R$  80,00 Fungicida 

Decis 2 L R$  45,00 R$ 90,00 Inseticida 

Delan 2,5 Kg R$  102,00 R$  255,00 Fungicida 

Dithane 8 Kg R$  14,00 R$  112,00 Fungicida 

Folitex 1 L R$  20,80 R$  20,80 Adubo Foliar 

Imidan 6 Kg R$  60,00 R$  360,00 Inseticida 

Naturmix-L 0,5 L R$ 26,80 R$  13,40 Adubo Foliar 

Naturquel Mg 3 L R$  20,00 R$  60,00 Adubo Foliar 

Orthocide 16,8 Kg R$  16,00 R$  268,80 Fungicida 

Roundup 5 L R$  13,25 R$  66,25 Herbicida 

Score 0,9 L R$  98,00 R$  88,20 Fungicida 

Sialex 4,5 Kg R$ 98,00 R$  441,00 Fungicida 

Trebon 3 L R$  40,00 R$  120,00 Inseticida 

Vertimec 0,8 L R$  29,00 R$  23,20 Acaricida 

 MD total p/há. R$ 5.802.65 

Produção Kg/há. 55.000 Kg 

MD p/Kg. R$ 0,12 

     Fonte: Autores – Dados da fazenda Remor (2015). 

 

 Através da análise documental, informações verbais obtidas com os administradores 

da empresa se pode mensurar os custos referentes a material direto, utilizado no processo 

produtivo das culturas analisadas. O custo com material direto para maçã foi de R$ 0,17 por 

kg e pêssego de R$ 0,11 por kg.  

 

4.4. Mão de obra direta 

 

 Por se tratar de um meio onde não são todas as atividades desempenhadas através de 

maquinário, a mão de obra direta é essencial para desenvolver as atividades agrícolas. 
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Segundo Crepaldi (2012) é aquela que o trabalhador emprega na produção de um bem ou 

serviço diretamente, sem necessidade de mensurá-la. Para fazer a composição é preciso 

considerar gastos com salários, encargos sociais, provisões para férias, 13º salário, dentre 

outros (PEREZ; OLIVEIRA; COSTA, 2009). Considerando o tempo gasto com cada 

atividade os cálculos relativos aos custos de mão de obra para os produtos analisados seguem 

descritos nas Tabelas 3 e 4.  

 

     Tabela 3: Custo total da mão de obra direta (maçã). 

ATIVIDADE  TEMPO GASTO/HA. CUSTO P/ ATIVIDADE 

Adubação 3,5 R$  44,62 
Poda 33,5 R$  413,66 

Raleio 48 R$  528,25 
Roçada Manual 7,5 R$  74,70 

Poda Verde 13,5 R$  166,70 
Colheita 45 R$  448,19 

Classificação 50 R$  497, 98 
 MOD total p/há. R$ 2.174.10  

Produção Kg/há. 55.000 Kg 

MOD p/Kg. R$ 0,04 

     Fonte: Autores – Dados obtidos de maneira verbal - Remor (2015). 

 

    Tabela 4: Custo total da mão de obra direta (pêssego). 

ATIVIDADE  TEMPO GASTO/HA. CUSTO P/ ATIVIDADE 

Adubação 4,5 R$  44,62 
Poda 46,5 R$  463,13 

Raleio 66,5 R$  662,32 
Roçada Manual 7,55 R$  78,95 

Poda Verde 17 R$  163,39 
Colheita 56,5 R$  562,72 

Classificação 40 R$  398,39 
 MOD total p/há. R$ 2.373.51  

Produção Kg/há. 55.000  

MOD p/Kg. R$ 0,05 

     Fonte: Autores – Dados obtidos de maneira verbal - Remor (2015). 

  

 Os custos reativos a mão de obra direta para os produtos foram de R$ 0,04 para cada 

kg de maçã fuji e R$ 0,05 para cada kg de pêssego eragil. Através do levantamento desses 

dados se pode calcular os custos reais diretos de produção por quilo, conforme a Tabela 5, 

onde identificou-se que o custo direto total da maçã fuji por quilo é de R$ 0,21, enquanto o 

custo total do pêssego eragil é de R$ 0,17 por quilo.  

 

     Tabela 5: Custo total dos materiais diretos. 

PRODUTO/KG MD MOD TOTAL 
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Maça Fuji R$ 0,17 R$ 0,04 R$ 0,021 

Pêssego Eragil R$ 0,12 R$ 0,05 R$ 0,17 

Fonte: Autores – Dados da Pesquisa (2015). 

 

4.5. Método de custeio 

 

 Para as empresas agrícolas é necessário buscar as informações reais e corretas, assim é 

necessário utilizar algum método de custeio que possa ratear e alocar corretamente os custos 

indiretos ao produto (SOUZA; BORINELLI, 2012). Tratando-se de uma empresa de pequeno 

porte agrícola, enfrenta-se dificuldades para separa os seus custos, optou-se por utilizar o 

custeio por absorção. Na Tabela 6, visualiza-se os custos indiretos sobre a atividade anual da 

empresa.   

 

     Tabela 6: Despesas anuais indiretas. 

DESCRIÇÃO  FINALIDADE GASTO POR ANO 

Manutenção Câmera Fria R$  6.000,00 
Pneus Traseiros Tratores R$ 500,00 
Pneus Dianteiros Tratores R$ 400,00 

Óleo Tratores R$ 540,00 
Graxa Tratores/Implementos R$ 300,00 

Diversos Tratores/Implementos R$ 500,00 
Manutenção Empilhadeira R$ 300,00 
Óleo Diesel Tratores/Caminhão R$ 13.107,00 

Energia Elétrica Geral R$ 23. 982,13 
Telefone Geral R$ 1.934,92 

Gás Empilhadeira R$ 2.160,00 
Depreciação Acumulada Bens R$ 22.850,69 

Total de Despesas Indiretas por Ano R$ 72. 574,74 

     Fonte: Autores – Dados obtidos com o administrador - Remor (2015). 

 

Baseando-se nos custos indiretos anuais e também na produção anual obtida, chegou-se ao 

valor que representa a incidência de custos indiretos sobre o quilo de frutas produzidas pela 

empresa agrícola Remor, conforme Tabela 7.  

 

    Tabela 7: Despesas anuais indiretas. 

Custos Indiretos anuais R$ 72.574,74 

Produção total em quilos 827.000 Kg 

GGF por quilo R$ 0,09 

    Fonte: Autores – Dados da Pesquisa (2015). 
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O valor de R$ 0,09 refere-se quanto cada quilo de fruta produzida contribui para o pagamento 

dos custos indiretos da empresa (despesas fixas e variáveis). Pode-se verificar na Tabela 8 os 

custos englobados para os produtos abordados na pesquisa. 

 

    Tabela 8: Custo total dos produtos. 

PRODUTO/KG MD GGF TOTAL 

Maça Fuji R$ 0,04 R$ 0,09 R$ 0,30 

Pêssego Eragil R$ 0,12 R$ 0,09 R$ 0,26 

     Fonte: Autores – Dados da Pesquisa (2015). 

 

Através da análise de dados identificou-se considerando os custos diretos e indiretos de 

produção que o custo de cada quilo de maçã é de R$ 0,30 e para cada quilo de pêssego R$ 

0,26.  

 

4.6. Formação do preço de venda 

 

 Há diversos métodos para identificar qual o preço de venda deve ser praticado no 

mercado assim como fundamentado na revisão da literatura, neste estudo optou-se por utilizar 

a formação do preço de venda baseada nos custos.  O markup é uma ferramenta representada 

por um índice percentual que é aplicado sobre os gastos do bem ou serviço e permite obter o 

preço de venda adequado (BRUNI; FAMÁ, 2011). Baseando-se nos dados definidos pelo 

agricultor se propôs o preço de venda definido na Tabela 9. 

 

 

 

 

 

    Tabela 9: Preço de venda proposto por quilo (mark up desejado). 

  MAÇÃ PÊSSEGO 

Material direto R$ 0,17 R$ 0,12 

Mão de obra direta R$ 0,04 R$ 0,05 

Gastos Gerais Fixos R$ 0,09 R$ 0,09 

MARK UP R$ 65,00% R$ 20,00% 

PREÇO DE VENDA 

PROPOSTO 
R$ 0,46 R$ 1,30 

     Fonte: Autores – Dados da Pesquisa (2015). 
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 Abordou-se a lucratividade auferida em cada uma das culturas analisadas na empresa, 

que consiste em um indicador que representa o ganho que a empresa alcançou sobre o 

determinado trabalho que desenvolveu. Analisar este indicador significa verificar qual o lucro 

a empresa obteve em cada produto, onde se desconta seus custos e despesas e chega-se ao 

valor liquido obtido com a comercialização do que se produz. Porem o preço sugerido 

apresentou diferenças relevantes com o atualmente praticado, pode-se verificar a variação na 

Tabela 10.  

 

   Tabela 10: Preço de venda praticado versus preço de venda proposto. 

 Preço 

Praticado 

Preço 

Proposto 

Variação Lucratividade 

praticada 

Lucratividade 

proposta 

Variação 

Maça R$ 1,57 R$ 0,46 R$ 1,11 R$ 80,89% R$ 35% 
R$ 45,89 

p.p. 

Pêssego R$2,40 R$ 1,30 R$1,10 R$ 89,17% R$ 80% 
R$ 9, 17 

p.p. 

    Fonte: Autores – Dados da Pesquisa - Remor (2015). 

 

 Através de uma análise mais detalhada verifica-se que o preço praticado é maior que o 

preço proposto, já a lucratividade auferida comparada com a desejada também é maior, com 

45,89 pontos percentuais a mais na maça e 9,17 pontos percentuais no pêssego, esses dados 

indicam que o mercado do agronegócio apresenta resultado acima do esperado pelos 

produtores, refletindo em melhores lucros. Na Tabela 11 apresentam-se os lucros e custos 

totais de cada hectare das culturas estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabela 11: Lucratividade auferida na produção de um hectare. 

  MAÇÃ PÊSSEGO 

Material direto R$ 9.350,00 R$ 6.000,00 

Mão de obra direta R$ 2.200,00 R$ 2.500,00 

Material indireto R$ 4.950,00 R$ 4.500,00 

Preço de venda praticado R$ 86.350,00 R$ 120.000,00 

Lucratividade auferida em reais R$ 69.850,00 R$ 107.000,00 

Lucratividade auferida em 

percentual 
80,89% 89,17% 
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     Fonte: Autores – Dados da Pesquisa - Remor (2015). 

 

 Com a venda de 55.000 quilos de maça por R$ 1,57 o lucro foi de 69.850,00 que 

representa 80,89% do total vendido. Já para o pêssego o lucro foi de R$ 107.000,00 para a 

venda de 50.000 quilos com o valor de R$ 2,40, lucratividade de 89,17% sobre o valor das 

vendas. A Tabela 12 mostra a lucratividade proposta com base nos dados obtidos pelo 

administrador da empresa.  

 

    Tabela 12: Lucratividade auferida na produção de um  hectare. 

  Maçã Pêssego 

Material direto R$ 9.350,00 R$ 6.000,00 

Mão de obra direta R$ 2.200,00 R$ 2.500,00 

Material indireto R$ 4.950,00 R$ 4.500,00 

Preço de venda praticado R$ 25.300,00 R$ 65.000,00 

Lucratividade auferida em reais R$ 8.800,00 R$ 52.000,00 

Lucratividade auferida em 

percentual 
34,78% 80,00% 

     Fonte: Autores – Dados obtidos com o administrador - Remor (2015). 

  

 Baseando-se nos dados propostos o lucro obtido com a venda de 55.000 quilos de 

maçã a R$ 0,46 o quilo seria de R$ 8.800,00, representando assim uma lucratividade de R$ 

61.500,00 a menos que a atualmente praticada e em percentual de (-) 46,11 pontos 

percentuais. Para o pêssego o resultado também seria menor, porém não tão representativo 

quanto na maçã, uma lucratividade de R$ 52.000,00, R$ 55.000,00 a menos que a atualmente 

praticada e em percentual, uma redução de (-) 9,17 pontos percentuais. 

 

5. Considerações Finais 

 

 Utilizar ferramentas que auxiliem o gerenciamento dos custos das atividades 

produtivas no agronegócio em pequenas empresas familiares torna-se fundamental para a 

construção de uma estrutura sólida, visando o crescimento e a prosperidade dos negócios. O 

mercado agrícola vem exigindo das empresas maior conhecimento sobre questões 

administrativas dos empreendimentos como a contabilidade e a utilização de custeios, porem 

as empresas rurais são carentes de tais informações, desconhecendo seus gastos e 

faturamentos, comprometendo assim a continuidade de suas atividades.  

 A partir da revisão da literatura, constatou-se que a contabilidade de custos é também 

uma ferramenta de gestão que surgiu justamente da necessidade em obter informações que 
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auxiliassem o gestor no controle interno. Infere-se que a partir das informações geradas pela 

contabilidade de custos o gestor pode realizar o planejamento, o controle interno e a tomada 

de decisão de forma assertiva, tendo um conhecimento geral da empresa e identificando o 

impacto de toda e qualquer decisão relacionada aos produtos e aos processos, e esta utilidade 

da contabilidade de custos também é aplicável às propriedades rurais. As empresas rurais de 

pequeno porte são dotadas de especificidades que demandam uma gestão eficiente de custos. 

No entanto, as utilidades deste instrumento de gestão são desconhecidas pelos proprietários 

destes estabelecimentos, que na maioria das vezes são os próprios gestores. 

 Na empresa estudada conclui-se com base nos dados coletados que o produtor rural 

não adota nenhum método de controle para gestão de suas atividades, a administração de sua 

propriedade ainda acontece de maneira informal e com anotações em um caderno. Constatou-

se determinada desorganização apresentada pela empresa rural com relação a controlar seus 

custos e com relação a real mensuração dos lucros obtidos. 

 Posteriormente a identificação dos gargalos que existem na empresa e levantamento 

dos dados conclui-se que os objetivos inicialmente propostos nesta pesquisa foram 

alcançados, através da formulação dos custos diretos, custos indiretos, definição de um 

método de custeio, e análise de preços de compra, preços de venda praticados e preços de 

venda que deveriam ser praticados. Identificou-se qual o real entendimento que o 

administrador possuí sobre seus custos e lucros e foi possível elaborar um plano de ação para 

contribuir com uma administração mais eficaz para a empresa em questão, de acordo com o 

atual mercado agrícola, que é conhecido por praticar preços de venda definidos pelo mercado, 

está gerando para o agricultor uma margem de lucro superior ao que seria gerado caso o preço 

de venda utilizado fosse o formado com ênfase na lucratividade desejada pelo agricultor.  

 Baseando-se no interesse da empresa rural no estudo e no aprimoramento de suas 

atividades e controles administrativos desenvolveram-se tabelas dinâmicas que poderão dar 

suporte ao gestor e futuramente possam passar por certo aprimoramento tornando possível o 

desenvolvimento e a implementação de um software voltado para as atividades especificas da 

empresa e dar suporte a propriedade, o que está sendo desenvolvido pelos autores e será 

implementado nesta propriedade.  

 Pode-se afirmar que a manutenção de um sistema de custo nas pequenas propriedades 

rurais constitui-se de uma importante ferramenta para medir o resultado e os custos, 

fornecendo ao empresário rural subsídio para tomada de decisão e a possibilidade do aumento 
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qualitativo e quantitativo da sua produção. Assim, o estudo tem contribuição prática, 

incentivando a contabilidade gerencial rural. 

 As principais limitações do estudo foram à falta de organização dos dados por parte da 

empresa, a difícil localização de documentos para a análise e o desconhecimento do 

proprietário sobre o tema abordado. Como sugestões para os próximos estudos, propõe-se 

uma análise de viabilidade econômica e a mensuração de todas as culturas produzidas pela 

empresa, além de replicar o caso com novos estudos em outras propriedades e em vários 

períodos ou exercício financeiros para fins de comparação. 
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