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RESUMO
A contabilidade rural demanda conhecimento por parte dos produtores, como
ferramenta que venha qualificar a gestão da atividade e melhoria nos resultados.
Este trabalho tem por objetivo apresentar os benefícios que a contabilidade pode
fornecer para o controle contábil e financeiro de uma pequena propriedade
agropecuária produtora de leite, localizada no município de Fraiburgo-SC. A
pesquisa avalia a atividade do produtor, que cada vez mais demanda de qualificação
e competência para gerenciar sua propriedade e manter o desenvolvimento do
negócio, implantando os controles internos para que o mesmo possa apurar e
evidenciar os custos, demonstrar os resultados com precisão e sugerir melhorias
que sejam capazes de auxiliá-lo na administração do seu estabelecimento. Com
relação à metodologia, a pesquisa é de caráter quantitativo, quanto aos
procedimentos foi realizado um estudo de caso com abordagem descritiva e
exploratória. Para realização do trabalho foi feita coleta de dados por meio de
observação, entrevistas e análise documental, as informações coletadas foram
organizadas em planilhas, para verificação dos custos pelo período de um ano. Na
propriedade não há controles internos efetivos, não são considerados custos que
interferem diretamente no lucro da atividade leiteira, como mão de obra e
depreciação. Por meio dos demonstrativos gerados pela contabilidade, foi possível
apurar os custos, a viabilidade e o resultado da entidade pesquisada, que foi de
R$93.222,42 de lucro no ano de 2018. Embora pouco explorada, a contabilidade
rural apoiada por relatórios gerenciais, é de suma importância para esse setor.
Palavras-chave: contabilidade rural; custos; viabilidade.
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ABSTRACT
Rural accounting demands knowledge from producers, as a tool that will qualify the
management of the activity and improvement in results. This article aims to present
the benefits that accountancy can provide to the accounting and financial control of a
small dairy farm located in the township of Fraiburgo-SC. The research assess the
activity of the producer, that more and more demands qualification and competence
to manage his own property and maintain the business development, implementing
internal controls so he can canvass and evidence the costs, precisely demonstrate
results and suggest improvements that are able to assist him in the management of
his establishment. Regarding the methodology, the research have a quantitative
feature, as for the procedures was accomplished a case study with descriptive and
exploratory approach. To the achievement of the paper, data were gathered through
observation, interviews and document analysis. The information collected was
organized in spreadsheets to verify costs during the period of a year. On the property
there are no effective internal controls, costs that directly interfere on the profit of the
dairy activity, such as manpower and depreciation, are not considered. Through the
evinceve generated by accounting, was possible to determinate the costs, the
viability and the result of the researched entity, which was R$93.222,42 the profit in
the 2018 year. Although little explored, the rural accounting supported by
management reports, is of paramount importance for this sector.
Keywords: rural accounting; costs; viability.
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1 INTRODUÇÃO
Neste

capítulo

serão

apresentadas a contextualização do tema,

a

problematização, bem como a justificativa, o objetivo geral e os objetivos específicos
da pesquisa realizada nesse trabalho de conclusão de curso.
1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA
A contabilidade tem o objetivo de observar e registrar os fatos econômicofinanceiros acontecidos dentro de uma entidade, e posteriormente, fornecer diversas
informações úteis para a tomada de decisões dos gestores, pois por meio da
contabilidade é possível conhecer o real valor do patrimônio das organizações
(RIBEIRO, 2017; MARION, 2018).
Geralmente o pequeno ou o médio produtor rural, ao iniciar suas atividades,
opta por não fazer sua escrituração, por não ser obrigado, ou fazem de maneira
simplificada. “Isso acontece devido ao desconhecimento por parte desses
empresários da importância das informações obtidas através da contabilidade”
(CREPALDI, 2019, p. 45). Na maioria das vezes, essa escrituração não esclarece a
verdadeira situação da propriedade e não dá base para a tomada de decisão.
O setor da agricultura apresenta grande importância na economia e
desenvolvimento do Brasil nos últimos anos, Nakao (2017, p. 1) expõe “O
agronegócio representa uma parcela importante do Produto Interno Bruto do Brasil,
com grande geração de empregos e com crescente aplicação de tecnologia em
todos os segmentos das cadeias produtivas envolvidas”, o setor tem revelado
constantes aumentos de produção, resultado de um avanço tecnológico e gerencial,
com controles mais rigorosos, que permitiram melhorar a qualidade dos produtos,
tornando o trabalho diário mais fácil, prático e barato.
Conforme Crepaldi (2019), o campo da agricultura é um segmento econômico
com características peculiares, que não são tão benéficas, pois é bastante
suscetível a alterações econômicas e climáticas. Santos, Marion e Segatti (2009),
explicam que a agricultura representa toda atividade de cultivo da terra, seja o
cultivo de lavouras e florestas, transformação de produtos agrícolas ou a criação de
animais, a fim de atender às necessidades humanas.
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“A pecuária cuida de animais geralmente criados no campo para abate,
consumo doméstico, serviços na lavoura, reprodução, leite, para fins industriais e
comerciais” (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009, p. 19). E um segmento que tem
ascendido e conseguido garantir certa estabilidade é a produção de leite, por manter
uma programação e permitir um crescimento lento, mas consistente.
O estudo de viabilidade tem como principal objetivo oferecer informações para
auxiliar o empresário na escolha de onde investir seu dinheiro frente às diversas
alternativas disponíveis no mercado. Nascimento (2012, p. 35) conceitua viabilidade
como “[...] uma abordagem na qual se tem a consciência da presença (ou não) de
condições materiais, humanas e financeiras para desenvolver a pesquisa em relação
ao objeto de estudo”.
Partindo desta situação, coube a proposta para o desenvolvimento deste
trabalho, o qual tem intuito de acompanhar e verificar os custos de uma pequena
propriedade produtora de leite para determinar se esta é viável financeiramente para
seus proprietários.
1.2 PROBLEMA
Qualquer

negócio

precisa

de

organização

e

planejamento,

independentemente do ramo. No caso das empresas rurais, é preciso de muito
cuidado, pois existem variáveis que, se o produtor não estiver organizado,
provavelmente o levarão à falência. O planejamento rural tem por finalidade
estruturar os projetos da propriedade, tendo em vista a melhor aplicação dos
elementos de produção, aumento das habilidades técnicas, incremento da
lucratividade econômica e do ganho do proprietário, além de instruir os produtores
nos conhecimentos de tecnologia de produção, administração dos negócios e
comercialização dos produtos de sua propriedade (CREPALDI, 2019).
A contabilidade rural é interessante pela necessidade que os pequenos
produtores têm de obter informações contábeis. Segundo Marion (2014) e Crepaldi
(2019), esse tema é um dos ramos da contabilidade que controla e analisa a
empresa rural, independentemente do tipo da atividade, sendo capaz de fornecer
informações precisas e diretas que auxiliam na tomada de decisões, possibilitando
melhorias financeiras, econômicas e organizacionais nas propriedades rurais,
capacitando o produtor rural a acompanhar sua crescente evolução.
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As dificuldades que o produtor rural tem diante de suas decisões são muitas,
e se ele estiver desprovido de informações contábeis, torna-se mais complicado
tomar decisões assertivas. De acordo com Crepaldi (2019, p. 47), “Todas as
atividades rurais, por menores que elas sejam, requerem um controle eficiente, uma
vez que os impactos das decisões administrativas são fundamentais para uma boa
gestão”.
A organização em que se realiza o presente trabalho é uma propriedade rural
de pequeno porte, denominada Sítio Santo Antônio, localizada no interior da cidade
de Fraiburgo. Existe desde 1963 e sempre foi familiar. A propriedade em estudo não
possui controle contábil, não há relação de seus bens e apuração dos custos da
produção. Os controles que existem são insuficientes, algumas anotações e
apuração de resultado mensal muito superficial, sendo que esses controles podem
gerar informações que ajudem o produtor a analisar seus resultados e identificar
possíveis investimentos.
Conhecendo a situação da propriedade em questão, observou-se a
necessidade de fazer a contabilidade da mesma, com foco apenas na atividade de
produção de leite, que representa a maior parte de sua receita, lendo a literatura
relacionada e, em seguida, coletando-se dados necessários para seguir com os
demais procedimentos contábeis.
Diante do exposto, este estudo busca responder a seguinte questão: Qual o
custo de produção de leite no Sítio Santo Antônio, visando analisar a viabilidade da
atividade?
1.3 JUSTIFICATIVA
A contabilidade empregada na administração da propriedade rural torna-se
um instrumento fundamental e imprescindível, uma vez que ela é capaz de controlar
os custos, despesas e receitas entre outros dados importantes. Greco e Arend
(2016) mencionam que a contabilidade representa um diferencial, não apenas pela
importância relacionada ao controle e planejamento das atividades, mas também
pelos benefícios das informações geradas para a tomada de decisões e a gestão
dos negócios de cada operação desenvolvida.
Sendo assim, a escolha pelo tema deu-se em função da relevância e da
necessidade que a propriedade possui de implantar a contabilidade e fazer sua
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escrituração, na forma de organizar e implantar os controles internos para que possa
apurar os custos e demonstrar os resultados com exatidão.
Entre tantas áreas de atuação de um contador, é difícil fazer uma escolha e,
neste caso, optou-se pela contabilidade rural. Essa decisão decorre do fato de
conhecer a realidade vivida pelos produtores rurais, por ser filha de agricultores e
querer ajudá-los com o conhecimento contábil adquirido, que, em uma pequena
propriedade rural, ter o controle de seus gastos, apurar o custo da produção,
pesquisar na hora de fazer as compras de insumos, saber quando investir em
estrutura e equipamentos, trará resultados melhores.
Enquanto acadêmica do curso de Ciências Contábeis, a realização deste
trabalho contribuiu para o aprendizado da pesquisadora, enriquecendo pessoal e
profissionalmente, podendo colocar em prática o conhecimento obtido na formação
acadêmica e ainda auxiliando o proprietário no fomento da sua produção leiteira.
Para a propriedade objeto da prática de estudo, o trabalho tem enorme
importância, pois, sabendo das dificuldades que o agricultor vem enfrentando para
administrá-la devido às constantes mudanças diárias no mercado e nas leis
referente ao setor, pode demonstrar de forma simples como ter um controle sobre a
situação dos custos de sua atividade, implantando a contabilidade na mesma.
1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo Geral
O objetivo geral do presente trabalho é analisar qual o custo de produção de
leite no Sítio Santo Antônio, visando analisar a viabilidade da atividade.
1.4.2 Objetivos Específicos
Os objetivos específicos deste estudo são de fundamental importância para o
desenvolvimento do trabalho. Foram assim definidos:
- Caracterizar a propriedade em estudo;
- Identificar os custos fixos e variáveis da produção leiteira;
- Estruturar um sistema de controle de custos adequado à atividade;
- Analisar a viabilidade financeira da atividade para a propriedade.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico do presente trabalho de conclusão de curso visa
fundamentar as análises que serão feitas no capítulo 4 deste trabalho.
2.1 CONTABILIDADE E SEU OBJETIVO
A contabilidade pode ser entendida como uma ciência, que através de suas
técnicas de escrituração dos atos e fatos ocorridos nas empresas e a geração de
informação referente a situação econômico-financeira das entidades, auxilia os
gestores nas tomadas de decisões, bem como mensurar o real valor dos patrimônios
das organizações (RIBEIRO, 2017; MARION, 2018).
É oportuno salientar que a contabilidade não é uma ciência exata, mas sim
uma ciência social aplicada. Para Greco e Arend (2016, p. 13), a contabilidade
[...] registra, estuda e interpreta (por análise) os fatos financeiros e
econômicos que afetam a situação patrimonial de determinada pessoa física
ou jurídica. Essa situação patrimonial é apresentada ao usuário (pessoa que
tem interesse em avaliar a situação da entidade) por meio das
demonstrações contábeis tradicionais e de relatórios de exceção,
específicos para determinadas finalidades.

Conforme Greco e Arend (2016) e Ribeiro (2017), a contabilidade tem como
objeto detalhar a situação do patrimônio das entidades, de ordem econômica e
financeira e analisar a sua evolução. Seu objetivo é permitir o estudo e o controle
dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio dessas empresas com a finalidade de
propiciar a obtenção de informações acerca destas e auxiliar na tomada de decisão.
Segundo Iudícibus (2015, p. 7), o objetivo básico da contabilidade “[..] pode
ser resumido no fornecimento de informações econômicas para os vários usuários,
de forma que propiciem decisões racionais”, ainda complementa:
No que se refere ao Objeto da Contabilidade, há muitos anos tem sido
defendido como o patrimônio e suas variações quantitativas e qualitativas.
Esse, todavia, é apenas um primeiro atalho para entender o assunto. Mais
recentemente, está se desenvolvendo a noção de que o verdadeiro objeto,
amplo, da contabilidade é o estudo, em todos os seus aspectos, da
informação contábil e financeira, mas, também, social e de sustentabilidade.

A contabilidade elabora informações e estas são usadas para diferentes
questões, pois vários são seus usuários, Marion (2018, p. 4) menciona “Os usuários
são as pessoas que se utilizam da Contabilidade, que se interessam pela situação
da empresa e buscam na Contabilidade suas respostas”.
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Podem ser pessoas físicas ou jurídicas os usuários da contabilidade, e temos
como exemplos:
[..] os acionistas de uma empresa que desejam saber se ela está́ dando
lucro ou prejuízo; as instituições financeiras, que desejam avaliar o
patrimônio da entidade para saber se lhe concedem ou não um empréstimo;
os administradores da entidade, que desejam avaliar o desenvolvimento das
atividades da empresa e seus resultados; e o Fisco, que deseja saber o
resultado da sociedade para lançar os tributos que incidem sobre ela
(VICECONTI; NEVES, 2017, p. 20).

Podem ser usuários internos ou externos, ambos usam as informações
contábeis, no entanto cada um no seu jeito, conforme a sua necessidade.
2.1.1 Componentes Básicos da Contabilidade
Em sua parte teórica, a contabilidade determina os princípios e regras de
procedimento a serem seguidos pelos profissionais da área contábil, logo se tem
componentes básicos para se entender e aderir: as contas de patrimônio e as contas
de resultado.
Deste modo padronizando os métodos adotados pelos responsáveis, que são
importantes para “[..] assegurar o controle do patrimônio e fornecer as informações
sobre a composição e variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades
econômicas desenvolvidas” (GRECO; AREND, 2016, p. 13).
2.1.1.1 Patrimônio
O patrimônio é dividido em grupos, e os principais são: ativo, passivo e
patrimônio líquido. Greco e Arend (2016) os discriminam assim:
O ativo compreende todos os bens e os direitos de uma entidade, por
exemplo: dinheiro em caixa ou bancos, duplicatas a receber, estoque de
mercadorias, móveis, veículos, terrenos.
O passivo representa basicamente todas as obrigações que uma entidade
tem com terceiros, tudo aquilo que a empresa deve. Exemplos: fornecedores,
impostos, salários, empréstimos contraídos.
Patrimônio líquido é o valor aplicado pelos proprietários no patrimônio na
empresa, são fontes o capital social (valor aplicado pelos sócios como investimento
inicial da entidade) e os lucros (recursos oriundos da atividade da empresa, quando
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as receitas superam as despesas), ou seja, é representado pela diferença entre o
valor do ativo e do passivo, em determinado período.
Para Viceconti e Neves (2017, p. 20) patrimônio nada mais é que: “[..] um
conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa física ou jurídica,
ou a uma entidade”.
Viceconti e Neves (2017) e Marion (2018) descrevem bens, direitos e
obrigações como:
Bens: aquilo que pode ser classificado economicamente e que é capaz de
atender as necessidades das empresas e das pessoas.
Os bens são classificados em: tangíveis, tem por característica a forma física
(dinheiro, estoques, imóveis, máquinas, veículos) e intangíveis, não são formados de
matéria, ou seja, não tem forma física (marcas, patentes, ponto comercial).
Direitos: os valores que se tem o direito de receber de terceiros (clientes,
títulos ou duplicatas a receber, notas promissórias).
Obrigações: são dívidas de qualquer espécie ou natureza reconhecida diante
de terceiros (empréstimos, fornecedores, duplicatas a pagar, impostos a recolher).
Conhecidos os componentes do patrimônio, na Figura 1, pode-se ver sua
representação gráfica em forma de “T”.
Figura 1 - Patrimônio

Fonte: Elaborada pela autora (2019) baseada em Greco e Arend (2016)

2.1.1.2 Contas de resultado
As contas de resultados, para Viceconti e Neves (2017) e Marion (2018), são
aquelas utilizadas para a apuração do resultado, se a empresa obteve lucro ou
prejuízo em cada exercício social. São as contas de receitas, despesas e custos,
que, periodicamente, são confrontadas para apurar o lucro (quando as receitas são
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maiores que os custos e despesas) ou o prejuízo (quando o valor dos custos e
despesas é maior que as receitas).
Greco e Arend (2016, p. 36) definem despesas como: “[...] gastos,
desembolsados ou devidos pela empresa, necessários ao desenvolvimento de suas
atividades. Salários, aluguéis, combustíveis, transportes e impostos são exemplos
de despesas”.
Viceconti e Neves (2017, p. 28) conceituam custos como
[..] gastos relacionados à atividade de produção, ou seja, são os gastos
relativos a bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e
serviços numa empresa industrial ou prestadora de serviços. No caso de
empresa comercial, o custo diretamente ligado à venda da mercadoria
denomina-se Custo das Mercadorias Vendidas (CMV). O custo transformase em despesa quando o produto fabricado é vendido.

Greco e Arend (2016, p. 38) relatam receitas como: “[...] valores recebidos ou
a receber, provenientes das atividades próprias da entidade (receitas aumentam o
patrimônio líquido). Vendas, juros recebidos e aluguéis recebidos são alguns
exemplos de receitas auferidas pelas empresas”.
2.1.2 Escrituração Contábil
A escrituração contábil é o registro dos fatos patrimoniais e dos fatos
contábeis, a escrituração dos fatos ocorridos com o patrimônio da entidade e o
levantamento patrimonial. Para Viceconti e Neves (2017, p. 77), escrituração é “[...] a
técnica contábil utilizada para registro dos fatos administrativos (contábeis) ocorridos
na entidade. O registro de cada fato administrativo chama-se lançamento”.
Greco e Arend (2016, p. 129) complementam:
A escrituração contábil deverá ser mantida em registros permanentes, em
idioma e moeda corrente nacionais, em forma mercantil, devendo ser
observados métodos e critérios contábeis uniformes no tempo, com
obediências as disposições legais pertinentes e aos Princípios de
Contabilidade geralmente aceitos. As mutações patrimoniais serão
registradas segundo o regime de competência. Os registros devem ser
feitos individualmente e com clareza, por ordem cronológica de dia, mês e
ano, [...]. Os erros serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno. A
individualização da escrituração compreende, como elemento integrante, a
consignação expressa, no lançamento, das características principais dos
documentos ou papéis que comprovam o fato.

Toda a documentação que a empresa fornece, seja de origem interna
(requisições de almoxarifado, notas fiscais de serviços e de saídas) ou por meio de
terceiros (extratos de bancos, recibo de depósito, notas ficais de entradas), serve
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como base e comprovação dos acontecimentos registrados na contabilidade
(PADOVEZE, 2018).
2.1.2.1 Plano de contas
É denominado Plano de Contas “[...] o conjunto de contas criado pelo
contador, para atender às necessidades de registro das transações dos eventos
econômicos, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis
e atender a todos os usuários da informação contábil” (PADOVEZE, 2018, p. 48).
Para cada empresa, conforme o ramo de atividade e tamanho, é criado um
plano de contas, onde em cada conta é lançada na contabilidade como
movimentações. A conta reúne os fatos contábeis de mesma natureza, recebendo
valores de eventos passados, presentes ou futuros e ganha uma nomenclatura que
a identifica (MARION, 2018).
Conforme Viceconti e Neves (2017) e Padoveze (2018), a conta agrupa ora
débito ora crédito, pode também só registrar débitos ou só registrar créditos, e a
diferença entre o total do débito e crédito, denomina-se saldo da conta.
Portanto o plano de contas tem como principal função
[...] possibilitar adequada forma de controle do patrimônio da entidade
contabilizada. Essa forma de controle se fará pelo registro de todas as
transações dos eventos econômicos, em rubricas, através dos livros
contábeis, de maneira que se tenha, rápida e precisamente, o valor e a
descrição dos elementos patrimoniais da entidade, além do valor e da
descrição dos principais fatores de gastos e recebimentos (PADOVEZE,
2018, p. 48).

E as contas têm por finalidade registrar valores monetários, sendo
imprescindível para a criação de uma conta a existência do fato patrimonial.
2.1.2.2 Métodos de escrituração e regime de competência e de caixa
A escrita contábil pode ser feita de vários métodos, onde o mais conhecido
deles e adotado pelas empresas e entidades é o Método das Partidas Dobradas,
cujo expositor foi o Frei Luca Pacioli, na Itália, no século XV (Marion, 2018).
O método das partidas dobradas é explicado por Viceconti e Neves (2017, p.
49):
A essência deste método, universalmente aceito, é que o registro de
qualquer operação implica que um débito em uma ou mais contas deve
corresponder a um crédito equivalente, em uma ou mais contas, de forma
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que a soma dos valores debitados seja sempre igual à soma dos valores
creditados, ou, simplificando: Não há débito sem crédito correspondente.

O método das partidas simples, como indica Marion (2018), é o registro
contábil onde há apenas um débito ou um crédito, não segue um método qualificado,
como um tipo de escrituração livre, ou seja, é incompleto para gerar informações
para tomada de decisão. É usado somente em casos especiais de pequenos
negócios ou em empresas familiares.
O regime de competência dispõe que, considerando determinado período ou
exercício, será apontada como receita aquela ganha ou gerada neste período,
independentemente do seu recebimento; e como despesa, aquela consumida,
utilizada, incorrida também naquele período, não importando quando for seu
pagamento (PADOVEZE, 2018).
Regime de caixa, segundo Marion (2018), considera como receita apenas o
que foi efetivamente recebido no período, entrada de dinheiro e como despesa o que
foi feito o pagamento, desembolso naquele período.
Os regimes de caixa e competência são conceituados por Greco e Arend
(2016, p. 50-51):
O regime de caixa considera receitas e despesas do exercício aquelas
efetivamente recebidas e pagas dentro desse período. Nesse regime
somente serão consideradas despesas aquelas que, independentemente do
seu período de referência, forem pagas dentro do exercício de apuração do
resultado. [..]. No regime de competência as receitas consideradas são as
do exercício em que foram ganhas, não importando se recebidas dentro do
respectivo período, e as despesas de um exercício são as incorridas nesse
período, não importando se pagas ou não dentro desse intervalo de tempo.

A legislação fiscal brasileira não admite, para fins tributários, a escrituração
pelo regime de caixa, e determina por meio do art. 177 da Lei nº. 6.404/1976:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência (BRASIL, 2019a, Web).

Assim sendo, o regime de competência de acordo com Marion (2018, p. 73),
”[..] é universalmente adotado, aceito e recomendado pela Teoria da Contabilidade e
também pelo Imposto de Renda. Evidencia o resultado da empresa (lucro ou
prejuízo) de forma mais adequada e completa”.
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2.2 CONTABILIDADE RURAL
A contabilidade pode ser estudada de modo geral, ou empregada a certa área
de atividade, embasada na orientação, controle e registro das atividades de uma
empresa. Quando aplicada a um setor específico, geralmente é chamada de acordo
com a atuação daquele ramo (MARION, 2014).
Segundo Crepaldi (2019, p. 86), a contabilidade rural pode ser definida como
[...] um instrumento da função administrativa que tem como finalidade:
controlar o patrimônio das entidades rurais; apurar o resultado das
entidades rurais; prestar informações sobre o patrimônio e sobre o resultado
das entidades rurais aos diversos usuários das informações contábeis.

E através da mesma que o produtor rural saberá, se está atingindo o seu
principal objetivo: o lucro. “A Contabilidade é a radiografia de uma Empresa Rural.
Ela traduz, em valores monetários, o desempenho do negócio e denuncia o grau de
eficiência de sua administração” (CREPALDI, 2019, p. 111).
Os pecuaristas precisam saber da importância que as informações
completas, organizadas têm na gestão da atividade rural que dará
condições ao produtor de tomar decisões e planejar financeiramente, gerir o
negócio e ainda cumprir com as obrigações fiscais. Oportuniza gerir melhor
a sua atividade possibilitando saber onde gastar menos e onde investir mais
(CREPALDI, 2019, p. 262).

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis
para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Porém, com o passar dos
anos, as autoridades governamentais começaram a utilizar da contabilidade para
apurar, cobrar e arrecadar tributos, tornando-a obrigatória para todas as empresas
brasileiras. “Ressaltamos, entretanto, que a Contabilidade não deve ser feita visando
basicamente atender às exigências do governo, mas, o que é muito mais
importante, auxiliar as pessoas a tomarem decisões” (MARION, 2018, p. 3).
Consoante Crepaldi (2019), explica que a contabilidade rural gera e fornece
informações precisas, capaz de contribuir para a tomada de decisões, assim reduz
os riscos inerentes ao processo decisório, além de propiciar melhora nos fatores
organizacionais, econômicos e financeiros das propriedades agrícolas, preparandoas para a progressiva ascensão do setor.
A atividade rural apresenta resultados satisfatórios, enquanto o produtor
expandir seus conhecimentos técnicos e gerenciais, nessas circunstâncias se
destaca a relevância de uma boa contabilidade para o meio agrícola.
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2.2.1 Características da Contabilidade Rural
A exploração da atividade agropecuária pode ser feita de duas formas, tanto
por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas. “Pessoa física é a pessoa natural,
é todo ser humano, é todo individuo (sem nenhuma exceção)” (MARION, 2014, p. 7).
Marion também define pessoa jurídica,
[...] é a união de indivíduos que, por meio de um trato reconhecido por lei,
formam uma nova pessoa, com personalidade distinta da de seus membros.
As pessoas jurídicas podem ter fins lucrativos (empresas industriais,
comerciais etc.) ou não (cooperativas, associações culturais, religiosas etc.).
Normalmente, as pessoas jurídicas denominam-se empresas.

A maneira que predomina no Brasil é na forma de pessoa física, por ser
considerada mais “barata”, isso em termos fiscais, pois há vantagens quando são
considerados pequenos ou médios produtores, não declaram Imposto de Renda,
assim não se faz necessário a escrituração contábil, apenas o uso do livro caixa de
maneira simples (CREPALDI, 2019).
Segundo Marion (2014), diferente das empresas comerciais, industriais e de
serviços na atividade agropecuária não tem seu exercício social encerrado em
31/12, pois enquanto as empresas possuem despesas e receitas constantes o ano
todo, sendo assim facilmente fixado um mês para o encerramento do exercício
social para se apurar o resultado, na agricultura a produção costuma ser sazonal, se
concentrando em determinado período do ano, como exemplo o ano exercício inicia
com o plantio e se encerra após a colheita.
2.2.2 Atividade Rural
Mudanças vêm ocorrendo frequentemente, de maneira que o produtor rural
deve buscar cada vez mais conhecimento técnico e científico, do mesmo modo boa
gestão e organização da sua propriedade, visando desenvolvimento e assim
resultando um controle moderno e eficiente,
A Administração Rural leva o produtor a refletir sobre situações
administrativas da propriedade e sobre o processo de tomada de decisão.
Proporciona estratégias no que se relaciona ao que produzir, quanto
produzir e como produzir. Ressalta-se que o resultado depende de fatores
internos, e outros fatores, inclusive capital, mas, há também o fator
mercado, que condiciona as decisões do proprietário rural (CREPALDI,
2019, p. 29).
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A propriedade que servia inicialmente para o sustento da família, passou a ser
um negócio, denominado nas bibliografias como empresas rurais, que é definida por
Marion (2014, p. 2) como “[...] aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo
por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de
determinados produtos agrícolas”.
Para compreender a origem da contabilidade rural, precisa-se entender o que
é agricultura, que segundo Santos, Marion e Segatti (2009), representa toda
atividade de cultivo da terra, seja o cultivo de lavouras e florestas, transformação de
produtos agrícolas ou a criação de animais, afim de atender as necessidades
humanas.
2.2.2.1 Classificação das atividades rurais
As atividades das empresas rurais conforme Crepaldi (2019, p. 1), “são
exercidas das mais variadas formas, desde o cultivo caseiro para a própria
subsistência até os grandes complexos industriais”, podem ser divididas em três
grupos: atividade agrícola (produção vegetal), atividade agroindustrial (indústrias
rurais) e atividade zootécnica (criação de animais).
As atividades que compõem cada uma dessas classes, Marion (2014)
descreve: na atividade agrícola é o cultivo de culturas hortícola e forrageira, como
cereais: soja, milho, trigo; hortaliças: verduras, tomate; tubérculos; plantas
oleaginosas; floricultura entre outras e a arboricultura (florestamento, pomares,
seringais...). A atividade zootécnica é direcionada à criação de animais, que pode
ser apicultura (criação de abelhas), avicultura (criação de aves), piscicultura (criação
de peixe), pecuária (criação de gado), tudo o que estiver relacionado com animais.
Já a atividade agroindustrial é o beneficiamento do produto agrícola (arroz, café,
milho) e a transformação dos produtos zootécnicos (mel, laticínios, embutidos de
carnes), ou seja, passa por um processo de industrialização.
2.2.2.2 Pecuária
A atividade pecuária principalmente a bovina, no Brasil representa atualmente
uma atividade de grande representatividade (MARION, 2014), pois é explorada por
muitos proprietários de áreas rurais tanto de grande como pequeno porte como
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atividade principal, devido a sua ligeira geração de renda e, em diversos momentos
é uma alternativa para suprir outras atividades que se tornam inviáveis.
De acordo com Santos, Marion e Segatti (2009, p. 19), a pecuária “é a ‘arte de
criar e tratar o gado’. A pecuária cuida de animais geralmente criados no campo
para abate, consumo doméstico, serviços na lavoura, reprodução, leite, para fins
industriais e comerciais”.
A pecuária é muito vantajosa há agricultura devido a sua adaptação e
rentabilidade, além de possibilitar o desenvolvimento de outras tarefas que agregam
a renda da família, “O rebanho bovino do Brasil é explorado com dupla
finalidade: leite e corte. A produção de leite vem em primeiro lugar e depois as
vendas dos bezerros“ (CREPALDI, 2019, p. 251).
A cada ano a produção de leite vem se desenvolvendo mais, se observa no
aumento da sua produtividade, devido as evoluções tecnológicas, cada vez mais
utilizadas pelos produtores.
[..] a produção de leite ao longo dos anos só vem aumentando, e esse
aumento está atrelado às questões da modernização, sendo: a genética do
gado, alimentação a base de ração, o confinamento, ordenha mecanizada,
entre outros aspectos (TEIXEIRA; CASTANHO, 2018, p. 676).

Atividade leiteira está presente em quase todo o país, é muito importante para
o agronegócio brasileiro, pois além de ser a fonte de renda de diversas famílias, cria
empregos, tem relevante papel na produção de alimentos, o que contribui na
redução do êxodo rural e, o leite e seus derivados são componentes essenciais da
dieta humana. Conforme Teixeira e Castanho (2018, p. 675), a pecuária de leite
“possui enorme relevância no cenário agrícola nacional, haja vista que é um
alimento de fundamental importância na nutrição humana e sobretudo nos aspectos
econômicos, gerando diversos empregos e renda para os agropecuaristas”.
Os produtores de leite que dispõem de um bom sistema de gestão e
planejamento de custos se destacam no cenário econômico atual, onde o preço do
leite está em declínio devido à alta demanda. “O resultado do custo da produção
agropecuária reflete, por um lado, a tomada de decisão por parte do produtor rural
no processo de definição do sistema de produção, da eficiência econômica e da
gestão do seu empreendimento rural” (CREPALDI, 2019, p. 292).
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2.3 GESTÃO DE CUSTOS
A gestão de custos é um ramo da contabilidade que estuda o comportamento
dos custos inerentes à realização dos bens e serviços, obtém e armazena dados de
forma organizada e em seguida examina e os interpreta. Através da contabilidade de
custos é possível obter dados sobre a forma de produção dos produtos e serviços e
assim ter um controle maior do estoque das empresas (CREPALDI; CREPALDI,
2018).
Através da contabilidade de custos são feitos os registros dos custos da
atividade de um negócio, proporcionando verificar os custos de determinado produto
ou serviço prestado. Santos, Marion e Segatti (2009, p. 34), afirmam
Um sistema de custos completo tem atualmente objetivos amplos e bem
definidos, que refletem sua importância como ferramenta básica para a
administração de qualquer empreendimento, especialmente na
agropecuária, onde os espaços de tempo entre produção e vendas, ou seja,
entre custos e receitas, fogem à simplicidade de outros tipos de negócio,
exigindo técnicas especiais para apresentação não dos custos, mas dos
resultados econômicos do empreendimento.

A contabilidade rural e a de custos atuam como um instrumento para auxiliar
e facilitar o produtor rural a administrar seus gastos e identificá-los, possibilitando
sua diminuição e melhorar seu resultado final.
Padoveze (2013), assim como Martins (2018), contam que a contabilidade de
custos surgiu com o advento das empresas industriais no século XVIII, quando se
originou a produção em grande escala, pela necessidade de uma área específica
para a gestão de custos. Veio para atribuir custos aos estoques de produtos
fabricados e apurar o resultado das indústrias, pois a contabilidade estava bem
estruturada apenas para auxiliar até então as empresas comerciais.
Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na
maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou prestação de
serviços, os custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de
decisões em uma empresa. Isto ocorre pois, devido à alta competição
existente, as empresas já não podem mais definir seus preços apenas de
acordo com os custos incorridos, e sim, também, com base nos preços
praticados no mercado em que atuam (MARTINS, 2018, p. 5).

O conhecimento dos custos para determinar se dado produto é rentável ou
não rentável é essencial. Crepaldi e Crepaldi (2018, p. 2) escrevem que “Conhecer
os custos da empresa é importante por várias razões. Entre elas, pode-se citar as
tomadas de decisão adequadas para enfrentar a concorrência e o conhecimento do
lucro (ou prejuízo) resultante das operações da empresa”. Assim, a contabilidade
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modernizada vem criando sistemas de informações e gerenciamento de custos que
podem ser armas para o controle e tomada de decisões gerenciais para alcançar os
objetivos das empresas.
2.3.1 Nomenclatura dos Custos
Para a efetiva utilização dos métodos de custeio se faz necessário o
conhecimento de algumas nomenclaturas. “A Contabilidade de Custos utiliza
terminologia própria, cujos termos muitas vezes são usados com diferentes
significados. Assim, torna-se necessário definir o entendimento dessa terminologia
de forma a permitir uma uniformização de conceitos” (CREPALDI; CREPALDI, 2018,
p. 19).
Segundo Viceconti e Neves (2018) e Martins (2018) o entendimento dos
termos de custos são:
Gasto: é o sacrifício que uma empresa deve tomar para que seja possível a
obtenção de um produto e ou serviço.
Os gastos dividem-se em: Custos, Despesas e Investimentos.
Custo: é o gasto necessário na produção de um bem ou serviço, assim
sendo, custo é o gasto relativo no momento da fabricação de um bem ou na
execução de um serviço, como exemplo, temos a mão-de-obra envolvida na
produção de um produto.
Despesas: é o gasto necessário de forma direta ou indireta para adquirir
receitas, ou seja, as despesas relativas à administração, como exemplo, salários e
encargos do pessoal das venda e administração.
Investimento: é o gasto que vai diretamente para o ativo e que é “baixado”
apenas no momento da venda, consumo ou desvalorização. Exemplo: aquisição de
um computador, imóveis até matéria-prima.
Demais terminologias utilizadas:
Desembolso: é o ato do pagamento da aquisição de um produto ou serviço,
que pode ocorrer antes, durante ou depois da compra, nada mais é que a saída
financeira dos gastos da empresa.
Perda: gasto com bens ou serviços consumidos de forma involuntária ou
anormal, decorrentes de fatores externos ou atividade normal da empresa em
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situações excepcionais, como greve de funcionários, estoque obsoleto, inundação,
roubo e incêndio.
2.3.2 Classificação dos Custos
A classificação dos custos existe pois há vários tipos, e cada um é aplicado
conforme a necessidade da empresa, para atender às diferentes demandas. “A
classificação dos custos vai depender do enfoque que for atribuído a ela, podendo
ser determinada quanto à natureza, à função, à contabilização, ao produto e à
formação ou produção” (CREPALDI; CREPALDI, 2018, p. 20).
No ramo rural os custos têm aspectos parecidos com organizações
comerciais e industriais.
Do mesmo modo, neste setor também é possível classificar os custos em
diretos, indiretos, fixos e variáveis; [...] De modo que a determinação
dos custos tem como objetivo a confrontação com as receitas de venda,
com a finalidade de determinar o resultado da operação em determinado
período (NARDI, 2017, p.149).

Para um bom controle dos custos é necessário que se saibam discriminar os
custos fixos dos custos variáveis, problema que representa dificuldade para grande
parte dos utentes da informação.
2.3.2.1 Custos fixos e variáveis
Em relação aos níveis de produção, há os custos fixos e variáveis, os termos
fixos e variáveis são normalmente usados para descrever como um custo se
comporta diante às variações da atividade. Viceconti e Neves (2018, p. 35) definem:
Custos fixos são aqueles cujos valores são os mesmos, qualquer que seja
o volume de produção da empresa. É o caso, por exemplo, do aluguel da
fábrica. Este será cobrado pelo mesmo valor qualquer que seja o nível da
produção, inclusive no caso de a fábrica nada produzir. [...]. Outros
exemplos: imposto predial, depreciação dos equipamentos (pelo método
linear), salários de vigias e porteiros da fábrica, prêmios de seguro.
Custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do
volume de produção da empresa. Exemplo: matéria-prima consumida. Se
não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo. Os custos
variáveis aumentam à medida que aumenta a produção. Outros exemplos:
materiais indiretos consumidos, depreciação dos equipamentos quando esta
for feita em função das horas/máquina trabalhadas, gastos com horas
extras na produção.
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Custos fixos e custos variáveis é uma classificação que não leva em conta o
produto, e sim a relação entre o valor total do custo e o volume de produção em
determinado período.
Ainda de acordo com Padoveze (2013, p. 50), “Um custo é considerado fixo
quando seu valor não se altera com as mudanças, para mais ou para menos, do
volume produzido ou vendido dos produtos finais”, ou seja, custos fixos são os que
em um período tem seu valor definido não em função de alteração na atividade.
Os custos variáveis somente ocorrem quando a produção é executada, neste
sentido eles são evitáveis porque se pode comandar a quantidade da atividade. “São
assim chamados os custos e as despesas cujo montante em unidades monetárias
varia na proporção direta das variações do nível de atividade a que se relacionam”
(PADOVEZE, 2013, p. 51).
Fixos e variáveis é uma classificação aplicada também as despesas,
enquanto os diretos e indiretos somente são empregados aos custos.
2.3.2.2 Custos diretos e indiretos
Quanto a sua apropriação, os custos podem ser classificados como: Diretos e
Indiretos, Leone (2012, p. 58) diz: “[...] o que se quer dizer é que a diferenciação
entre custos diretos e indiretos é necessária para o cálculo mais realístico do custo
de qualquer objeto, para a verificação da rentabilidade e da eficiência das várias
atividades da empresa”.
Viceconti e Neves (2018, p. 34) conceituam que custos diretos são: “[...]
aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há
uma medida objetiva de seu consumo nesta fabricação”. Temos como exemplos a
aquisição de mercadorias ou emprego direto do material no produto, embalagens e
mão de obra direta.
Já Ribeiro (2018, p. 4) classifica os custos indiretos como “aqueles que não
podem ser facilmente identificados em relação a cada produto fabricado, motivo pelo
qual a sua determinação está condicionada ao cumprimento de regras e à realização
de cálculos mais detalhados”, ou seja, utilizam de algum critério de rateio para
alocação destes custos em um produto ou serviço, exemplos: depreciação, aluguel,
energia elétrica e salários dos supervisores da produção.
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2.3.3 Métodos de Custeio
Para Crepaldi e Crepadi (2018), método de custeio é a expressão que diz
respeito à apropriação dos custos de um produto e/ou serviço. Custear é apropriar
os custos ao processo de produção, ou uma forma de destinar os custos.
“[...] método de custeio é o processo de identificar o custo unitário de um
produto ou serviço ou de todos os produtos e serviços de uma empresa com base
no total dos custos diretos e indiretos” (PADOVEZE, 2013, p. 190).
Há diferentes critérios para ratear os custos, os principais métodos de custeio
são o por Absorção e Variável (também conhecido como direto). Estes métodos
diferenciam-se no comportamento dos custos que devem ser considerados na sua
apuração, e deve-se saber suas diferenças para melhor aplicabilidade de acordo
com a atividade da empresa.
2.3.3.1 Custeio por absorção
De acordo com Martins (2018, p. 22), custeio por absorção “Consiste na
apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de
produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para
todos os produtos ou serviços feitos”.
Sendo assim, neste custeio são listados todos os custos, como demonstram
as Figuras 2 e 3, sejam fixos ou variáveis como diretos e indiretos.
Figura 2 - Custeio por absorção para empresas prestadoras de serviços

Fonte: Martins (2018, p. 22)
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Figura 3 - Custeio por absorção para empresas de manufatura

Fonte: Martins (2018, p. 23)

Esta forma de custeio é o sistema legal aceito e exigido pela legislação fiscal
no Brasil, aplica os princípios da contabilidade, pois apropria todos os custos da
produção aos produtos (CREPALDI; CREPALDI, 2018).
2.3.3.2 Custeio variável ou direto
O método de custeio variável ou direto, para Crepaldi e Crepaldi (2018, p.
158), é “[...] um tipo de custeamento que considera como custo de produção de um
período apenas os custos variáveis incorridos, desprezando os custos fixos, os quais
são tratados como despesas do período”.
Neste custeio apropriam apenas como custos de fabricação os custos
variáveis e os fixos vão direto para resultado junto com as despesas. Atinge os
princípios contábeis principalmente o de competência e por isso este método é
indicado para tomada de decisão (VICECONTI; NEVES, 2018).
2.4 CONTABILIDADE GERENCIAL
A contabilidade gerencial é um dos campos de atuação da contabilidade, que
hoje tem sido uma ferramenta de gestão e informação imprescindível para eficácia
dos processos e sobrevivência das empresas, segundo Crepaldi e Crepaldi (2019, p.
7)
Contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade que tem por objetivo
fornecer instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em
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suas funções gerenciais. É voltada para a melhor utilização dos recursos
econômicos da empresa, por meio de um adequado controle dos insumos
efetuado por um sistema de informação gerencial. Corresponde ao
somatório das informações demandadas pela administração da empresa
com o objetivo de subsidiar o processo decisório, mas sem desconsiderar
os procedimentos utilizados pela contabilidade societária.

Provavelmente a contabilidade gerencial seja o primeiro segmento da ciência
contábil que se verifique maiores pesquisas pelo mundo, conforme Padoveze (2010,
p. 29) “[..] ela se caracteriza por ser uma área contábil autônoma, pelo tratamento
dado à informação contábil, enfocando planejamento, controle e tomada de decisão,
e por seu caráter integrativo dentro de um sistema de informação contábil”.
Já para o Institute of Management Accountants (IMA), Instituto dos
Contadores Gerenciais apud Marion e Ribeiro (2018, p. 3-4),
[...] contabilidade gerencial é o processo de identificação, mensuração,
acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação das
informações financeiras usadas pela administração para planejar, avaliar e
controlar uma organização e assegurar o uso adequado e a
responsabilização por seus recursos.

A contabilidade gerencial é indispensável para a gestão de negócios, Atkinson
et al. (2015, p. 2) expõem: “[...] é o processo de fornecer a gerentes e funcionários
de uma organização informação relevante, financeiras e não financeiras, para
tomada de decisões, alocação de recursos, monitoramento, avaliação e recompensa
por desempenho”.
A contabilidade gerencial se divide em três funções básicas, de acordo com a
área de atuação de quem vai tomar a decisão sobre as informações derivadas dela,
Marion e Ribeiro (2018, p. 8) as resumem assim:
a) Função operacional – informações para tomadas de decisões de curto
prazo, destinadas ao pessoal da linha de frente (trabalhadores e
vendedores). b) Função gerencial - informações para tomadas de decisões
de curto e médio prazos, destinadas aos gerentes que supervisionam
grupos de trabalhadores, por setor, grupos de vendedores etc. c) Função
estratégica – informações para tomadas de decisões de longo prazo,
destinadas aos altos executivos cuja principal preocupação é o futuro da
organização.

Os gestores demandam de tomadas de decisões com rapidez, para não
deixar de perder oportunidades para organização impulsionar e promover seus
negócios, assim há a necessidade de informações oriundas da contabilidade,
As empresas estão em constantes mudanças; cada vez mais necessitam de
controles precisos e de informações oportunas sobre seu negócio para
adequar suas operações às novas situações de mercado. Observa-se que
durante anos a contabilidade foi vista apenas como um sistema de
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informações tributárias; na atualidade, ela passa a ser vista também como
um instrumento gerencial que se utiliza de um sistema de informações para
registrar as operações da organização, para elaborar e interpretar relatórios
que mensurem os resultados e forneçam informações necessárias para
subsidiar o processo de tomadas de decisões e para o processo de gestão,
planejamento, execução e controle (CREPALDI; CREPALDI, 2019, p. 3).

Assim sendo, a contabilidade gerencial tem como característica principal
utilizar as informações das diversas áreas da empresa,
Tendo em vista que uma organização é estruturada de forma hierárquica, a
Contabilidade Gerencial deve suprir, através do sistema de informação
contábil gerencial, todas as áreas da companhia. Como cada nível de
administração dentro da empresa utiliza a informação contábil de maneira
diversa, cada qual com um nível de agregação diferente, o sistema de
informação contábil gerencial deverá providenciar que a informação contábil
seja trabalhada de forma específica para cada segmento hierárquico da
companhia (PADOVEZE, 2010, p. 41).

De maneira que sirva como referência aos gestores, para que possam tomar
suas decisões sem equívocos ou erros e auxiliar no dia a dia das empresas a
evidenciar o que é realmente relevante para tomada de decisão.
2.4.1 Contabilidade Gerencial e Contabilidade Financeira
Apesar de serem duas áreas diferentes da contabilidade, a contabilidade
gerencial e financeira se complementa dentro da realidade das organizações.
A contabilidade gerencial é relacionada com o fornecimento de
informações para os administradores – isto é, aqueles que estão dentro da
organização e que são responsáveis pela direção e controle de suas
operações. A contabilidade gerencial pode ser contrastada com a
contabilidade financeira, que é relacionada com o fornecimento de
informações para os acionistas, credores e outros que estão de fora da
organização (PADOVEZE, 2010, p. 38).

No dia a dia os gestores devem conhecer e entender os conceitos dessas
duas áreas para a tomada de decisão, conforme Crepaldi e Crepaldi (2019, p. 11) “O
conhecimento financeiro auxilia no planejamento, na solução de problemas e nas
tomadas de decisões. As finanças fornecem um mapa com números e análises que
ajudam o gerente a desempenhar bem suas funções”.
Não importa o ramo da empresa, todas necessitam das informações
gerenciais e financeiras para conduzir bem o seu negócio, Marion e Ribeiro (2018, p.
10), citam que a contabilidade gerencial se difundiu para
[..] todo tipo de entidade, especialmente entre as que almejam lucro, pela
necessidade do gerenciamento das operações com três grandes objetivos:
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reduzir custos, aumentar a eficiência dos processos de produção e melhorar
a qualidade dos produtos e serviços.

E acrescentam que a contabilidade financeira se expandiu a fim de atender
[...] todo tipo de entidade, tenha ou não finalidade lucrativa, e,
independentemente do ramo de atividade que exerce, utilizará a
contabilidade financeira ou geral para o registro e o controle das operações
comuns a todo tipo de entidade e usará um ramo da contabilidade para o
registro e controle das operações típicas do seu ramo de negócio ou da sua
finalidade.

As características principais da contabilidade gerencial e da contabilidade
financeira estão mencionadas na Figura 4.
Figura 4 - Características básicas da contabilidade financeira e gerencial

Fonte: Crepaldi e Crepaldi (2019, p. 10)
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3 METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do presente trabalho de conclusão de curso foram
utilizados os procedimentos descritos nesse capítulo.
3.1 NATUREZA DA PESQUISA
A natureza da pesquisa do presente trabalho de conclusão de curso
apresenta enfoque quantitativo. Para Appolinário (2016, p. 23), pesquisa quantitativa
é “a mensuração de variáveis pré-determinadas, buscando verificar e explicar sua
influência

sobre

outras

variáveis.

Centraliza

sua

busca

em

informações

matematizáveis, não se preocupando com exceções, mas com generalizações”.
Ainda sobre a abordagem quantitativa,
caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de
coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas
estatísticas, desde as mais simples, como percentual, média, desviopadrão, às mais complexas, como coeficiente de correlação, análise de
regressão etc (RICHARDSON et al., 2015, apud LAKATOS; MARCONI,
2017, p. 299).

A forma de abordagem do tema é quantitativa, por fornecer dados
mensuráveis e numéricos, base para pesquisa e, para descrever a propriedade e
suas atividades, sendo que é a melhor maneira de obter informações e poder
interpretar.
3.2 TIPO DE PESQUISA
Na elaboração deste trabalho foram utilizadas: pesquisa descritiva, pesquisa
exploratória e estudo de caso.
O estudo abrange a pesquisa descritiva, que é definida por Gil (2018, p. 26)
da seguinte maneira: “As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das
características de determinada população ou fenômeno. Podem ser elaboradas
também com a finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis”.
A pesquisa é descritiva, pois busca identificar os custos e descrever se a
atividade é viável para a propriedade. Portanto, oferece ao produtor de forma mais
completa a base para a tomada de decisão a partir das informações e resultados de
suas operações, através da contabilidade rural.
Pesquisas exploratórias, conforme Selltiz et al. (1967, apud GIL, 2018, p. 26)

39
[...] têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu
planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os
mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. A coleta de
dados pode ocorrer de diversas maneiras, mas geralmente envolve: 1.
levantamento bibliográfico; 2. entrevistas com pessoas que tiveram
experiência prática com o assunto; e 3. análise de exemplos que estimulem
a compreensão.

O estudo é classificado como exploratório, visto que explana sobre o
problema de forma a proporcionar maior profundidade e torná-lo mais claro, para
assim construir a pesquisa. A pesquisa exploratória é útil em esferas nas quais há
pouco estudo direcionado, como a contabilidade rural, permitindo que as convicções
do pesquisador o levem a determinar o problema com mais exatidão, apurar
possibilidades e obter parâmetros para desenvolver um delineamento do tema.
Utilizou-se também estudo de caso, que, para Lakatos e Marconi (2017, p.
305),
[...] não há aprioristicamente um esquema estrutural; assim, não se organiza
um esquema de problemas, hipóteses e variáveis com antecipação. Ele
reúne grande número de informações detalhadas, valendo-se de diferentes
técnicas de pesquisa. Seu objetivo é apreender determinada situação e
descrever a complexidade de um fato.

Conforme Yin (2015), o estudo de caso é um método de pesquisa muito
utilizado nas ciências sociais, é uma investigação prática que analisa e examina
fatos dentro de seu contexto, principalmente quando os limites entre o fato e o
contexto não estão bem definidos. É caracterizado pelo estudo mais profundo do
caso, e tem seu objetivo nos acontecimentos da vida real e nas oscilações que estão
associadas ao caso. Sua aplicação se justifica pelo fato de ser o recurso mais
apropriado para apurar uma situação e deste modo alcançar os objetivos almejados.
3.3 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO
Marconi e Lakatos (2019, p. 243) conceituam universo como sendo
o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos
uma característica em comum. [...] A delimitação do universo consiste em
explicitar que pessoas ou coisas, fenômenos etc. serão pesquisados,
enumerando suas características comuns, como, por exemplo, sexo, faixa
etária, organização a que pertencem, comunidade onde vivem etc.

Este estudo foi realizado em uma propriedade agropecuária de pequeno porte
produtora de leite, o Sítio Santo Antônio. Situada no interior do município de
Fraiburgo na localidade de Linha Fazenda Conte, no estado de Santa Catarina. As
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atividades são conduzidas pela família de Ademir José Conte desde 1963, onde
sempre foi familiar.
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nos estudos de caso, as técnicas para efetuar a coleta de dados podem ser
através de interrogação: questionários ou formulários, entrevistas estruturadas ou
não, interpretação de dados, observação e análise de documentos, dentre outras
(GIL, 2018).
Para a coleta de dados quantitativos foram utilizados na pesquisa a aplicação
de entrevista não estruturada, também observações e análise documental.
No estudo foi aplicada a técnica de entrevista não estruturada, que ocorreu
através de conversas informais e espontâneas, sendo entrevistado o proprietário e
demais membros envolvidos na atividade, conforme surgiam as dúvidas, pois estes
fornecem informações importantes da propriedade para elaboração das planilhas e
assim acompanhar o desenvolvimento das atividades.
Appolinário (2016, p. 43), aponta que na entrevista não estruturada “não há
roteiro pré-estabelecido, sendo que o entrevistador tem a liberdade de explorar o
tema em um contexto de conversação informal”.
A observação foi feita com finalidade de obter informações acerca da
realidade vivenciada, conhecer como funciona os trabalhos, sendo que para obter
essas informações foram necessárias algumas visitas na propriedade e análise de
documentos pertinentes à atividade, para pôr fim apurar o resultado.
A observação é uma técnica de coleta de dados, que se utiliza dos sentidos
para a obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste
apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que
se deseja estudar. [...] Ela ajuda o pesquisador na identificação e obtenção
de provas que o levem a alcançar os objetivos propostos; desempenha
papel importante nos processos observacionais, no contexto da descoberta
e obriga o investigador a um contato mais direto com a realidade.
(LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 334).

Esta classifica-se como uma pesquisa documental, porque foram analisados
documentos descritivos da organização objeto de estudo, como o bloco de produtor
rural, anotações e registros dos proprietários, notas fiscais para levantamento dos
custos com os insumos. Foi feita a coleta de dados numéricos para serem
examinados em busca de atingir os objetivos estipulados no presente estudo.
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Na visão de Marconi e Lakatos (2019, p. 189), pesquisa documental “[...] é
tomar como fonte de coleta de dados apenas documentos, escritos ou não, que
constituem o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ter sido feitas no
momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois”.
3.5 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DE DADOS
A análise dos dados teve como finalidade apurar as informações obtidas por
meio das entrevistas não estruturadas com o administrador, observância ao dia a dia
da produção e da análise de documentos, foi realizada visitas à propriedade para
verificar os procedimentos, analisando todo o processo da produção leiteira. Gil
(2018, p. 103) expõe sobre o procedimento de análise de dados:
O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos:
codificação das respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos.
Após, ou juntamente com a análise, pode ocorrer também a interpretação
dos dados, que consiste, fundamentalmente, em estabelecer a ligação entre
os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de
teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente.

Appolinário (2016, p. 49) salienta que, “No caso das pesquisas quantitativas,
uma vez coletados os dados, o pesquisador deverá passar à etapa da sua
organização e análise, ou seja, deverá transcrever as informações em planilhas,
utilizando, por exemplo, algum programa do tipo Microsoft Excel”.
Os procedimentos utilizados para a análise dos dados quantitativos foram os
resultados adquiridos através da coleta de dados, então apresentados em forma de
planilhas de Excel e gráficos, através dos quais se buscou a interpretação das
informações para a análise dos custos fixos e variáveis e, assim obter a real
viabilidade da atividade leiteira da propriedade.
”Tabelas ou quadros: é um método estatístico sistemático, de apresentar os
dados em colunas verticais ou fileiras horizontais, que obedece à classificação dos
objetos ou materiais da pesquisa” (MARCONI; LAKATOS, 2019, p. 185).
Esse procedimento é conhecido como “tabulação de dados”, através dele que
se estruturam as várias variáveis da pesquisa em colunas, à medida que se mantém
os registros de cada sujeito nas linhas das planilhas (APPOLINÁRIO, 2016).
Santos e Parra Filho (2012, p. 226) complementam: ”A tabela pode servir de
base para a construção do gráfico desejado. O importante é, antes de tudo, que o
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pesquisador tenha sensibilidade para escolher aquele tipo de gráfico que melhor
evidencia a situação desejada”.
A partir dos dados coletados foram apurados os custos e, através das tabelas,
planilhas e gráficos pudesse responder ao problema proposto pelo trabalho. Com
isso se tem informações suficientes para evidenciar os custos da produção, fazer
análises gerenciais e dar o auxílio na tomada de decisão.
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
Nesse capítulo serão apresentados os resultados do presente trabalho.
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
A propriedade objeto do estudo corresponde a uma propriedade rural de
pequeno porte, situada na Linha Fazenda Conte no interior da cidade de Fraiburgo,
no Estado de Santa Catarina, propriedade da família de Ademir José Conte.
As atividades da propriedade são conduzidas por Ademir José Conte, sua
esposa Marilce Biasiolo Conte e uma das filhas Stefany Conte, que são
responsáveis pelo cuidado e manejo do rebanho e as demais atividades
relacionadas do campo. Teve início em 1991, quando eles se casaram e Marilce
tirava leite a mão de apenas três vacas, duas havia ganhado de sua mãe e a outra
ele já possuía, o que produzia de leite vendia na cidade e fazia queijo.
A família aumentou sua produção no ano de 2003, quando a Cooperativa
Agropecuária Videirense – COOPERVIL, ofereceu o serviço de coleta de leite para
indústria, sendo uma das primeiras propriedades da sua região a começar a
entregar leite in natura, já dispondo de seis vacas. A partir disso começaram a
segurar as novilhas para poder aumentar o número de matrizes. Nesse mesmo
período Marilce descobriu que tinha problemas nos membros superiores, a lesão por
esforço repetitivo (LER), devido a movimentação diária manual para tirar leite,
proveniente de anos fazendo a mesma atividade, sendo assim surgiu a necessidade
de no ano seguinte comprar o primeiro conjunto de ordenha (teteira, mangueira e
bujão), para se realizar o trabalho de forma mecânica.
O número de animais foi aumentando, chegando em uma média de 12 a 15
vacas já em 2005/2006. Com o aumento da produção, os proprietários notaram a
necessidade de adquirir mais um conjunto de ordenha para suprir essa demanda e,
ganharam um resfriador a água para conservar o leite até o dia que o leiteiro
terceirizado da cooperativa passava para recolher.
Os anos se passaram, os animais aumentaram, a produção aumentou, e se
fez necessário trocar o resfriador algumas vezes, até comprar um de expansão a
granel. No ano de 2011 quando mantinham de 20 a 25 vacas colocaram a ordenha
canalizada pelo sistema de bomba a vácuo, que transporta o leite extraído até o
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tanque de refrigeração, contendo três conjuntos e também mudaram de resfriador,
adquirindo um com maior capacidade de armazenamento, pois a quantidade de leite
só crescia.
No final do ano de 2018 foi construído uma sala de ordenha nova, bem maior,
com fosso, contendo cinco conjuntos de ordenha e canzis para os animais se
alimentarem, e assim ficando com uma média de 30 vacas em lactação.
O processo de ordenha é diário, realizado duas vezes ao dia, uma pela parte
da manhã, que se inicia às 6h30min, e outra no final da tarde, iniciada às 17h. O
tempo de duração de cada ordenha e realização da limpeza e higienização da sala
de ordenha é de aproximadamente 1h30min a 2h, este manejo exige no mínimo
duas pessoas para a realização dos procedimentos.
A propriedade é constituída por 30,1 hectares, sendo 15 hectares destinados
para as pastagens, seis hectares utilizados para os potreiros, três hectares com
benfeitorias (estrebaria, chiqueirões, barracões e a casa da família) e o restante é
designado a reserva ambiental. O rebanho é composto por 38 vacas, sendo 30 em
lactação com média mensal de 20 mil litros de leite, sete novilhas e seis bezerras,
totalizando em 51 cabeças de gado. Em média a produção diária é de 660 litros de
leite, sendo que o mesmo ainda é vendido para a cooperativa COOPERVIL da
cidade de Videira-SC.
A procura por aperfeiçoamentos e melhoramento acontece regularmente na
propriedade, a infraestrutura e as instalações do local de ordenha são apropriadas
para segurar a produção de leite cru da melhor qualidade.
4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS DA PRODUÇÃO
LEITEIRA
O primeiro passo foi reunir a documentação, anotações, notas fiscais,
relacionando as receitas, os custos de produção e as despesas e separar por data,
mensalmente, retroativo ao período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de
2018.
Os valores utilizados para os cálculos foram levantados a partir das
informações colhidas junto aos proprietários e análise dos documentos cedidos por
eles. Deste período foi realizado o levantamento dos custos fixos e variáveis da
produção de leite.

45
No Apêndice A são demonstrados os custos fixos apurados na atividade no
ano de 2018, que são gastos necessários independentemente da quantidade
produzida, o valor não leva em consideração o volume da atividade, se foi maior ou
menor.
O valor da mão de obra aplicada na produção de leite, foi calculada levando
em consideração o piso estadual de um trabalhador rural no estado de Santa
Catarina no ano de 2018, quantidade de horas trabalhadas no dia pelo produtor,
quantidade de horas trabalhadas na atividade leiteira e quantidade de trabalhadores
envolvidos na mesma, conforme Quadro 01.
Quadro 1 – Cálculo da mão de obra
CÁLCULO MÃO DE OBRA
Piso estadual trabalhador rural

R$ 1.110,00

Jornada de trabalho diária

8 horas

Jornada de trabalho atividade leiteira
Valor da mão de obra

5 horas
R$

693,75

Trabalhadores

2

TOTAL

R$ 1.387,50

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

A depreciação compreende a depreciação das instalações relacionadas a
atividade, o rebanho, os equipamentos: ordenha, teteiras, resfriador, gerador e
maquinário, que na sua grande maioria são implementos utilizados nas pastagens.
Consideramos o valor de mercado do bem em 01/01/2018 conforme avaliação do
produtor e, usamos as taxas de depreciação estabelecidas por lei para o cálculo
mensal, podemos verificar de acordo com o Quadro 2.
Quadro 2 – Cálculo da depreciação
CÁLCULO DEPRECIAÇÃO
IMOBILIZADO

TAXA

VALOR

ANUAL

MENSAL

EDIFICAÇÕES

4%

23.000,00

920,00

76,67

INSTALAÇÕES

10%

15.000,00

1.500,00

125,00

MÁQUINAS

10%

104.900,00

10.490,00

874,17

EQUIPAMENTOS

10%

26.500,00

2.650,00

220,83

REBANHO

20%

200.000,00

40.000,00

3.333,33

369.400,00

55.560,00

4.630,00

TOTAL
Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Para o cálculo do valor da luz foram utilizados os valores pagos mensalmente
e calculado uma porcentagem de 45% sobre estes, pois como a propriedade tem
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outra atividade que consome bastante energia elétrica também, foi feito um rateio
aproximado, como demonstra o Quadro 3.
Quadro 3 – Cálculo da fatura de luz

MÊS

CÁLCULO FATURA DE LUZ
VALOR
PERCENTUAL 45%

jan/18

850,10

382,55

fev/18

887,36

399,31

mar/18

943,46

424,56

abr/18

933,90

420,26

mai/18

779,58

350,81

jun/18

785,37

353,42

jul/18

773,89

348,25

ago/18

994,45

447,50

set/18

990,32

445,64

out/18

1.287,05

579,17

nov/18

1.084,90

488,21

dez/18

1.078,78

485,45

TOTAL

11.389,16

5.125,12

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Os gastos com pastagem se concentram no período anterior ao de semear o
pasto, agrupam todos os gastos com adubação e correção do solo, necessários para
o crescimento, que acontecem em dois períodos, no início do verão e no início do
inverno, para renovação da pastagem a fim de suprir a necessidade de alimentação
das vacas.
Os valores alocados em hora máquina, gasolina/diesel e manutenção são
referentes ao manejo para alimentação (plantio de pastagem e deslocamento de
silo), para abertura de novas áreas de pastagens e restruturação da propriedade.
Em relação aos custos com produtos de limpeza, foram englobados os
utilizados na higienização de tetos, o pré-dipping e pós-dipping, ácidos e alcalinos
usados para limpeza da ordenha. Os medicamentos e vermífugos ocorrem conforme
demanda dos animais lactantes e secos, tanto para tratar os animais doentes ou
preventivos de doenças.
Para os custos com novilhas e bezerras, os quais também não possuíam um
controle separado, foram considerados gastos com: sêmens, litros de leite
consumidos até o desmame e rações iniciais.
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Para saber o valor do custo com administrativo no mês, precisou somar o que
foi gasto pelas anotações do produtor, contemplamos o valor de celular e internet
pago mensal e fizemos um rateio aproximado do valor usado para atividade leiteira.
Todos os custos foram totalizados de forma mensal e também em grupos
conforme explicado anteriormente.
Os custos variáveis são os gastos diretamente alocados ao custo do produto,
estes variam conforme a produção, os custos identificados estão expostos na Tabela
1.
Tabela 1 – Custos variáveis
CUSTOS VARIÁVEIS
MÊS/ANO

RAÇÃO

ALIMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR

SAL
FUNRURAL/
MINERAL
SENAR

jan/18

4.272,00

-

-

321,77

4.593,77

fev/18

3.999,50

1.000,00

650,00

302,03

5.951,53

mar/18

3.875,15

-

647,78

315,76

4.838,69

abr/18

3.825,00

900,00

629,00

261,73

5.615,73

mai/18

2.490,20

-

979,00

194,32

3.663,52

jun/18

4.400,00

1.080,00

350,00

300,89

6.130,89

jul/18

5.360,00

-

-

488,54

5.848,54

ago/18

5.600,00

900,00

1.328,00

593,12

8.421,12

set/18

5.040,00

-

809,00

523,74

6.372,74

out/18

5.622,00

900,00

299,00

452,00

7.273,00

nov/18

11.177,00

-

-

322,81

11.499,81

dez/18

10.807,00

-

-

323,01

11.130,01

TOTAL

66.467,85

4.780,00

5.691,78

4.399,72

81.339,35

TOTAL

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Na Tabela 1 estão apresentados os custos variáveis da atividade na
propriedade, entre eles temos gastos com alimentação, que englobam ração, farelo,
feno, bagaça, silagem e sal mineral, pois variam conforme a quantidade produzida.
A maioria é comprada de terceiros, apenas a silagem que é produzida na
propriedade.
Os valores gastos referentes ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Riscos
Ambientais do Trabalho (RAT), são relativos ao fundo rural voltado para contribuição
social, incide sobre a receita bruta decorrente da comercialização de algum produto,
ou seja, variam mensalmente conforme a receita bruta. O recolhimento é obrigatório
e essencial para que o produtor rural possa se aposentar.
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Parte dela vai para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), enquanto o
restante volta-se para o RAT e o SENAR. A alíquota é de 1.20% para o INSS, 0.10%
para o RAT e 0.20% ao SENAR.
4.3 ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE CUSTOS ADEQUADO
À ATIVIDADE
Ao constatar que a entidade não possui controles administrativos adequados
e de forma efetiva, apenas anotações que não são de forma informatizada, como o
registro de todas as receitas e todas as despesas e no final do mês feito apenas
uma conciliação para verificar o saldo, foram elaboradas planilhas em Excel. Estas
irão auxiliar e dar suporte ao agricultor, para que ele possa ter maior controle sobre
sua atividade e, assim seja possível acompanhar a real situação financeira da sua
propriedade.
Através da Tabela 2, é apresentado uma forma de o produtor lançar as notas
fiscais de entrada, que proporcionará fazer um controle de suas compras e
fornecedores. As notas fiscais deverão ser lançadas pela data de emissão e
arquivadas mensalmente.
Tabela 2 – Lançamento de notas fiscais de entrada

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Na Tabela 3, ilustra a planilha onde deverá ser lançada as contas a pagar, ou
seja, as notas fiscais de entrada conforme as datas de vencimento dos boletos,
assim fornecendo uma gestão melhor sobre as obrigações da entidade.
Conforme necessidade pode-se criar mais colunas na planilha, para poder
introduzir duplicatas com vencimentos posteriores.
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Tabela 3 – Contas a pagar

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

O leite que é produzido também é importante que seja lançado em planilha,
de acordo com a Tabela 4, pois evidencia a produção mensal conforme a
quantidade de vacas.
Tabela 4 – Controle da produção de leite mensal
Continua...
DATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

QUANTIDADE DE LITROS

Nº DE VACAS

50
Conclusão.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL PRODUZIDO

-

VALOR UN. DO LITRO
RECEITA BRUTA MENSAL

R$

-

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Na Tabela 4, deverá ser lançada toda a produção diária, pois ela possibilitará
ao produtor controlar sua produtividade por animal e no final do mês basta totalizar a
quantidade produzida e terá sua produtividade mensal. É possível também calcular a
receita bruta do mês, multiplicando a quantidade de leite pelo valor unitário do litro
recebido da cooperativa.
O controle dos custos é essencial, pois é através destas informações que o
produtor gerencia sua entidade, a Tabela 5 apresenta onde deverão ser lançados
todos os gastos obtidos com a atividade mensalmente.
Tabela 5 – Controle de custos
ESPECIFICAÇÃO
FUNRURAL/ SENAR

VALOR TOTAL R$

ALIMENTAÇÃO
MÃO DE OBRA
DEPRECIAÇÃO
LUZ
PASTAGENS
HORA MÁQUINA
GASOLINA/ DIESEL
MANUTENÇÃO
PRODUTOS DE LIMPEZA
MEDICAMENTOS/ VERMIFUGOS
NOVILHAS/ TERNEIRAS
ADMINISTRATIVO
TOTAL
Fonte: Elaborada pela autora (2019)

R$

-
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Convém lembrar que o método utilizado era somar os valores através das
anotações, notas fiscais e boletos para obter essas informações.
Fica a critério do produtor para auxílio do preenchimento da Tabela 5 usar de
planilhas auxiliares, onde possa controlar todos os custos por grupo de forma
analítica. Como sugestão de planilha auxiliar a ser utilizada seria para o grupo de
alimentação, onde compreende valores gastos com ração, farelos, feno, silagem, sal
mineral entre outros, após o somatório de todos esses itens lança o total na planilha
de controle de custos.
Ao final do mês após registrar todos os dados apurados se faz a
contabilização dos mesmos, utilizando a receita mensal bruta e reduzindo o valor
total dos custos, a partir desse identifica o resultado do período, se foi positivo ou
negativo, conforme Tabela 6.
Tabela 6 – Resultado do período
RESULTADO MENSAL
MÊS/ANO

RECEITA BRUTA

CUSTO TOTAL

RESULTADO

jan/19

-

fev/19

-

mar/19

-

abr/19

-

mai/19

-

jun/19

-

jul/19

-

ago/19

-

set/19

-

out/19

-

nov/19

-

dez/19
TOTAL

R$

-

R$

-

R$

-

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Por meio da Tabela 6 será possível avaliar de modo imediato o resultado
gerado pela atividade, pois ela abrange todas as informações geradas de forma
sintética, tanto de receitas como de custos, e disponibiliza o resultado mensal e
anual para o produtor.
É indispensável que a propriedade possua controles sobres suas contas e, o
desenvolvimento das planilhas para um sistema de controle de custos tem por
objetivo possibilitar a análise do custo da produção e dos resultados da atividade
leiteira da propriedade de forma rápida e eficiente.
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4.4

ANÁLISE

DA

VIABILIDADE

FINANCEIRA

DA

ATIVIDADE

PARA

A

PROPRIEDADE
Visando analisar e diagnosticar a viabilidade da atividade leiteira para a
propriedade, propondo alternativas de melhoria na gestão dos dados e
posteriormente para tomada de decisão, nesta seção, é demonstrado o que se
refere às informações financeiras levantadas com o produtor, juntamente com os
custos apurados.
Na Tabela 7 encontra-se a quantidade de vacas em lactação, o montante de
leite produzida por mês no ano de 2018, assim como o respectivo preço de venda e
a receita bruta.
Tabela 7 – Receitas
MÊS/ANO

MATRIZES EM
LACTAÇÃO

LITROS
MENSAIS

PREÇO DE
VENDA

jan/18

33

20.048

R$

1,07

R$

21.451,36

RECEITA BRUTA

fev/18

32

18.355

R$

1,10

R$

20.135,41

mar/18

31

18.197

R$

1,16

R$

21.050,45

abr/18

28

14.244

R$

1,23

R$

17.448,90

mai/18

28

10.347

R$

1,25

R$

12.954,42

jun/18

30

13.815

R$

1,45

R$

20.059,36

jul/18

33

21.684

R$

1,50

R$

32.569,36

ago/18

38

25.895

R$

1,45

R$

39.541,64

set/18

34

24.130

R$

1,45

R$

34.916,11

out/18

34

22.454

R$

1,34

R$

30.133,26

nov/18

33

18.681

R$

1,15

R$

21.520,49

dez/18

33

19.365

R$

1,11

R$

21.533,86

R$

293.314,62

TOTAL

227.215

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

Analisando a Tabela 7, das receitas mensais do produtor, notou-se que nos
meses de julho, agosto, setembro e outubro, tiveram uma receita bem alta em
relação aos demais meses, em parte devido ao clima favorável do inverno para a
raça holandesa leiteira, pois a conversão em litros de leite é maior. Mas também
pelo fato da propriedade estar com maior quantidade de matrizes em produção,
chegando a 38 animais em agosto.
Outro fator favorável neste período foi o preço pago por litro de leite pela
cooperativa, nota-se que o preço do leite pago foi aumentando a partir de abril,
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chegando a R$1,50 por litro em julho, e começou a ter uma queda apenas no mês
de novembro.
No mês de agosto a propriedade obteve a melhor produção do período com
25.895 litros produzidos no mês, já em maio notamos que é o período com a menor
produção, apenas 10.347 litros, pois foi o mês em que aconteceu a greve dos
caminhoneiros e se fez necessário “jogar” fora o leite, pois o leiteiro terceirizado não
tinha como chegar na propriedade para fazer a coleta, assim havendo perdas neste
mês.
Ainda no verão as vacas estavam com pouca pastagem e os produtores não
haviam estocado silagem suficiente, que ajuda na alimentação das matrizes neste
período, colaborando para manter a produção estável.
Já na Tabela 8, onde comparamos a receita e os custos apurados do período
de 2018, podemos verificar o resultado real da atividade leiteira para a propriedade.
Tabela 8 – Receitas x Custos
RECEITAS X CUSTOS
MÊS/ANO

RECEITA

CUSTOS

jan/18

21.451,36

15.467,69

R$

5.983,67

fev/18

20.135,41

15.681,45

R$

4.453,96

mar/18

21.050,45

13.231,98

R$

7.818,47

abr/18

17.448,90

13.601,99

R$

3.846,91

mai/18

12.954,42

10.928,74

R$

2.025,68

jun/18

20.059,36

16.634,57

R$

3.424,79

jul/18

32.569,36

15.479,71

R$

17.089,65

ago/18

39.541,64

17.827,78

R$

21.713,86

set/18

34.916,11

17.422,82

R$

17.493,29

out/18

30.133,26

16.984,09

R$

13.149,17

nov/18

21.520,49

26.485,02

-R$

4.964,53

dez/18

21.533,86

20.346,37

R$

1.187,49

R$

93.222,42

TOTAL

R$

293.314,62

R$

200.092,20

RESULTADO

Fonte: Elaborada pela autora (2019)

De fato, podemos constatar que a atividade leiteira é viável para propriedade,
de 12 meses apenas um teve resultado negativo que foi o mês de novembro, com
um saldo negativo de R$4.964,53, nos demais meses as receitas cobriram todos os
custos.
A melhor época da atividade para propriedade realmente foi inverno, como já
citado anteriormente, do mês de julho a outubro os resultados obtidos foram
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bastante positivos, em comparação aos demais meses do ano de 2018, os Gráficos
1 e 2 demonstram isso de forma bem clara.
Gráfico 1 – Receitas x Custos

Fonte: Elaborado pela autora (2019)
Gráfico 2 – Resultado

Fonte: Elaborado pela autora (2019)

Temos que considerar que o valor de depreciação encontrado e lançado na
planilha, não é saída de dinheiro efetivamente, apenas informação que deve ser
considerada para cálculo de custos de qualquer atividade ou produto. Outro valor
que também foi feito o cálculo, pois não era considerado como custo foi a mão de
obra, sabemos que este não era retirado mensalmente, ou seja, no resultado do mês
temos R$6.017,50 a mais do que realmente aparece de saldo.
Sendo assim em todos os meses podemos considerar que a atividade de
produção de leite gerou lucro e foi viável para o produtor, até em novembro se
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diminuirmos o valor de R$6.017,50 do saldo, teremos um resultado de R$1.052,97
positivo.
Verificamos então que a atividade leiteira é lucrativa para o Sítio Santo
Antônio, sua receita total de R$293.314,62 superou os custos apurados no ano, que
foram de R$200.092,20 e consequentemente gerou um lucro anual de R$93.222,42.
Assim percebe-se através da contabilidade rural a necessidade do controle e
gerenciamento dos custos por meio de seu detalhamento, afim de analisar a real
situação da entidade, bem como dar sustentação a tomada de decisão, auxiliando a
gestão do produtor, objetivando aumentar a lucratividade como toda e qualquer
organização.
Apesar de demandar tempo a elaboração dos dados, estes proporcionam ao
proprietário um conjunto de informações úteis que podem fazer toda diferença ao
planejar um investimento.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O agronegócio merece especial atenção dos formadores da informação
contábil e dos seus usuários, dadas as suas particularidades e sua importância no
cenário econômico atual. As propriedades rurais também precisam da contabilidade,
pois com o passar dos anos a propriedade que no início apenas servia para o
sustento da família, se tornou um negócio lucrativo e com capacidade de
crescimento e desenvolvimento.
Dentro deste novo cenário, a propriedade rural precisa ser encarada como
uma empresa, na qual os agricultores passam a ser empresários, visando lucros,
controlando custos, planejando e gerenciando a sua atividade e, principalmente,
criando novas alternativas para maximizar sua receita e racionalizar a utilização dos
recursos (capital, terra e trabalho).
O objetivo geral do presente trabalho foi analisar qual o custo de produção de
leite no Sítio Santo Antônio, visando analisar a viabilidade da atividade para a
propriedade.
Afim de atingir o objetivo principal foram propostos os seguintes objetivos
específicos: caracterizar a propriedade em estudo; identificar os custos fixos e
variáveis da produção leiteira; estruturar um sistema de controle de custos adequado
à atividade e analisar a viabilidade financeira da atividade para a propriedade.
Para identificação dos custos fixos e variáveis da propriedade rural focando a
atividade leiteira, foi realizado um levantamento dos dados através das informações
obtidas nos documentos disponibilizados referente ao ano de 2018.
Visto que é necessário o produtor administrar a sua atividade de forma mais
completa e eficiente, estruturou-se um sistema de custos através de planilhas de
Excel para alocação de todas as informações referente a produção, que possibilitem
a gestão dos custos e a destinação correta dos recursos, demonstrando o resultado
real do negócio para a propriedade.
E por fim foi possível por meio de todas estas informações analisar que
realmente a atividade leiteira é viável para a propriedade, no ano de 2018
levantamos um resultado positivo de R$93.222,42.
A limitação deste trabalho foi o tempo disponível para aprofundar a análise,
apenas quatro meses para pesquisar, analisar e detalhar os dados. Como
possibilidade de ampliação do estudo seria seguir acompanhando a propriedade e
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continuar fazendo a coleta das informações para a pesquisa. Como foi construída a
nova leitaria no final de 2018, porém os custos atribuídos a ela são do ano de 2019,
é pertinente apurar esses dados e ver se realmente o investimento está dando
retorno a propriedade, pois o mesmo foi feito sem isto ser analisado.
Sugere-se também, que o estudo aplicado possa ser implementado nas
demais atividades rurais desenvolvidas pela propriedade.
O sucesso de qualquer organização está subordinado a uma contabilidade
eficiente. Não é só as grandes empresas que necessitam da contabilidade para
obter controles financeiros e gerenciais de suas operações, o pequeno produtor para
permanecer competitivo e se manter no mercado atual, também demanda dos
controles produzidos por ela. Um sistema contábil eficiente, proporciona um
diagnóstico real, associando riscos e as oportunidades da atividade leiteira e da
propriedade como um todo.
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