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RESUMO 
O estudo tem como objetivo mensurar o custo do plantio de soja, trigo, e milho em uma 
propriedade rural utilizando-se do custeio baseado em atividades – ABC. Para tanto realiza-se  
um estudo de caso em uma propriedade localizada no município de Ibiaçá/RS. A coleta dos 
dados se deu por meio de visitas in loco na propriedade durante o segundo semestre de 2014, 
no mesmo período realizou-se entrevistas com o proprietário e análise documental, sendo as 
notas fiscais de compra e planilhas eletrônicas elaboradas pelo produtor. Os resultados 
possibilitaram a identificação do custo de cada atividade, por hectare, o que se considera uma 
informação relevante para o produtor rural. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Os sistemas produtivos sofrem constantes alterações na busca de melhorar a 
produtividade. Esse movimento tem se intensificado em todas as áreas produtivas englobando 
o agronegócio, que passou a fazer uso de novas tecnologias e insumos. Os sistemas 
produtivos agrícolas sofreram grandes mudanças, permitindo que os agricultores pudessem 
explorar seus recursos com melhores resultados econômicos, porém exigindo dos mesmos um 
maior controle a fim de verificar a viabilidade dos investimentos realizados. 

A gestão de custos proporciona ao gestor maior clareza nas tomadas de decisões. Para 
isso é necessário informações precisas sobre os custos o que envolve sistemas de controle, 
acumulação e gerenciamento. Tais sistemas são conhecidos como métodos de custeio como o 
Custeio Por Absorção, variável, custeio direto, pleno e o mais recente Custeio Baseado em 
atividades – ABC proposto por Cooper e Kaplan (1988b). O ABC vem se apresenta como um 
método eficaz em propriedades rurais como identificado nos estudos de Andrade et al. (2012) 
e Neveiros et al. (2013), os quais obtiveram informações importantes para o produtor através 
da aplicação do método de custeio.  

Como qualquer área econômica o setor rural deve evoluir nos controles e análise dos 
custos, possibilitando assim aperfeiçoar a gestão econômica e financeira. Portanto, o estudo 
tem como objetivo mensurar o custo do plantio de soja, trigo, e milho em uma propriedade 
rural utilizando-se do custeio baseado em atividades – ABC.  Faz-se uso do estudo de caso 
(YIN, 2005) em uma propriedade localizada no município de Tapejara/RS. A coleta dos dados 
se deu por meio de visitas in loco na propriedade durante o segundo semestre de 2014, no 
mesmo período realizou-se entrevistas com o proprietário e análise documental, sendo as 
notas fiscais de compra e planilhas eletrônicas elaboradas pelo produtor.  

O estudo está organizado em quatro seções. A primeira refere-se aos aspectos 
introdutórios seguindo da revisão da literatura. Na terceira seção apresenta-se os aspectos 
metodológicos do estudo. Na sequência, quarta seção apresenta-se os resultados da aplicação 
do modelo ABC seguido de análises e conclusões dos pesquisadores. Por fim, encontra-se as 
referencias utilizadas.  
 
 



 

 

 
 
 
 
2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 
 
2.1 GESTÃO DE CUSTOS NA ATIVIDADE RURAL 
 

O agronegócio representa toda a atividade de exploração da terra, seja por meio do 
cultivo de lavouras, florestas ou a criação de animais, cujo objetivo seja a obtenção de 
produtos que venham satisfazer às necessidades humanas (CREPALDI, 2012). A agricultura 
desempenha um papel muito importante na economia e no desempenho do país, pois possui 
alta representatividade na exportação de grãos.  

A ciência contábil tem como objetivo gerar informações patrimoniais, financeiras e 
econômicas para tomada de decisão. Para Marion (2010), a contabilidade de custos é um 
segmento da ciência muito importante no meio rural, pois traduz em valores monetários, o 
desempenho do negócio da sua administração. Crepaldi (2009) entende que a organização 
agrícola desenvolve diversas atividades, e consequentemente, compartilha o capital para 
desenvolver tais atividades. Escolher as melhores culturas que serão exploradas de modo a 
aproveitar da melhor maneira possível os recursos como a terra, benfeitorias, máquinas e 
implementos agrícola, é uma tarefa fundamental no setor rural. Nesse sentido a gestão de 
custos pode se tornar fundamental para decisões de investimentos bem como para 
administração rural.  

Para Santos (2011), o principal papel do administrador rural é planejar, controlar, 
decidir e avaliar os resultados, buscando maximizar o lucro das atividades desenvolvidas. O 
administrador rural é responsável por decidir o que produzir, quando e como produzir, assim 
como controlar e avaliar o andamento das atividades. Para que tais decisões sejam eficazes 
torna-se necessário que o administrador busque conhecimentos sobre os fatores que 
influenciam os resultados econômicos da propriedade rural. Crepaldi (2009), explica que os 
elementos básicos para desenvolver as atividades econômicas dos produtores rurais são 
obtidos através do conhecimento das condições do mercado e dos recursos naturais a serem 
explorados.  

Na maioria dos casos, o próprio produtor tem a responsabilidade de tomar decisões 
sobre o que produzir, quando produzir, além de controlar as etapas do trabalho e, 
posteriormente, avaliar os resultados. Para isso, o agricultor necessita conhecer e mensurar o 
seu patrimônio. Os tipos de capital apresentam diferentes características, pois benfeitorias, 
animais e implementos permanecem em uso durante vários anos, enquanto que insumos, uma 
vez utilizados desaparecem quando utilizados, sendo consumidos durante o ano agrícola em 
curso (CREPALDI, 2009). No entendimento de Santos (2011), quando o administrador tem 
conhecimento sobre a estrutura, o funcionamento da propriedade e os fatores de produção, a 
possibilidade de maximizar os resultados econômicos aumenta. No entanto para que o 
produtor tenha informações capazes de contribuir com a gestão é necessário um sistema de 
informações estruturado e que considere certas peculiaridades da propriedade. Nesse caso, 
esse estudo considera o Custeio Baseado em Atividades – ABC, como um método capaz de 
gerar informações relevantes.  
 
2.2 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES 

A apuração acurada dos custos de produção é um pressuposto fundamental para uma 
organização manter-se economicamente sustentável. O processo de apuração dos custos foram 
fortemente criticados por Cooper e Kaplan (1988) devido o aumento dos custos fixos e maior 



 

 

complexibilidade nos processos produtivos. Segundo Cooper e Kaplan (1988) essa mudança 
estrutural de custos faz com que a utilização de rateios proporcional ao volume, na maioria 
dos casos, não reflita o custo real do objeto de custeio, o que os motivou a apresentar o 
Custeio Baseado em Atividades – como uma alternativa além dos métodos tradicionais.   

O ABC é um método que possibilita a geração de informações dos custos dos produtos 
segundo o consumo de atividades. Diante disso, a gestão de custos passou a focar suas 
atenções nas atividades dos processos produtivos. Parte-se da premissa de que as atividades 
consomem os recursos e os produtos consomem as atividades, e por este motivo, os recursos 
são alocados as atividades por meio de direcionadores de recursos. Posteriormente os 
produtos recebem os custos das atividades através de direcionadores de atividades, ou seja, os 
idealizadores reconhecem as atividades como causadoras dos custos.  

O rastreamento dos custos aos produtos possibilita a identificação das atividades que 
consomem recursos em suas devidas proporções, evitando distorções por rateios baseados em 
volume. Esse rastreamento possibilitou também a identificação de atividades que não 
agregam valor ao produto (TSAI et al., 2011). Assim, enquanto que os direcionadores de 
recursos são fatores escolhidos para rastrear o consumo de recursos consumidos pelas 
atividades, os direcionadores de atividades são fatores para direcionar ao produto ou processo 
final (TSAI; LAI, 2007) 

Para Tsai e Lai (2007) uma das características especiais do ABC em relação aos 
demais métodos de custeio, é que ele permite direcionar o custo em relação ao processo e não 
os custos comuns aos produtos, o que facilita uma possível decisão de terceirização de uma 
atividade. O ABC ajuda o gestor a tomar decisões sobre preço, marketing e mix dos produtos. 

Com a adoçãodo ABC, as empresas passam a fazer maior gestão nas atividades que 
por sua vez não era conhecida, fato que levou ao melhor desenvolvimento e análise da Gestão 
Baseada em Atividades – ABM (AMONSTRONG, 2002). Conforme Horngren et al. (2012), 
a ABM pode gerar resultados mais significativos se utilizada com o ABC. Rayburn (1996) 
salienta que o ABC fornece a informação e a ABM usa a informação para análise e melhoria 
dos processos. Gunasekaran et al. (2000) corroboram com o exposto ao defender que a 
organização necessita de informação para tomar decisão e definir algumas prioridades para 
alocar recursos, o ABC fornece as informações do custo e a gestão baseada em atividades 
foca-se em utilizar essas informações para gerenciá-las.  

Em uma organização, seja esta industrial ou de serviços, ou rural, como é o caso dessa 
pesquisa, dezenas de atividades são realizadas desde a obtenção da matéria prima, 
transformação em produtos até a entrega final aos clientes. Mapear todas essas atividades é 
uma tarefa difícil e complexa, por essa questão os passos serão apresentados, de forma 
resumida nos capítulos seguintes.  

 
3. METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos, bem como a classificação da pesquisa segue as 
recomendações de Gil (2008). Quanto a sua classificação pode ser considerada uma pesquisa 
descritiva e aplicada haja vista que busca descrever a realidade em busca de soluções dos 
problemas por meio da aplicação de um método de custeio, nesse caso o ABC.  Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa uma vez que não se faz uso de técnicas estatísticas para responder o 
problema. 

Quanto à estratégia metodológica, utiliza-se o estudo de caso único. Nesses estudos, o 
pesquisador necessita ter profundo conhecimento do tema pesquisado a fim de posicionar-se 
frente à falta de informação e/ou vieses que possam surgir durante as etapas da pesquisa. 
Assim, utiliza-se de entrevistas não estruturadas com o proprietário, buscando melhor 
conhecimento dos processos e atividades. Técnicas de observação in loco com o propósito de 



 

 

confirmar as informações de controle e análise dos documentos, notas de compra e planilhas 
eletrônicas utilizadas pelo produtor (YIN, 2005). 

Em relação ao procedimento da pesquisa essa se deu em três etapas:  
1) Visita à propriedade para conhecimento prévio da viabilidade do estudo - Primeiro 

semestre de 2014. 
2) Entrevistas com produdor cientizando-o dos controles e informações necessárias, 

bem como visitas à propriedade por um dos pesquisadores para coletas das 
informações - Segundo semestre de 2014. 

3) Aplicação do método ABC. nesse estágio as planilhas de controle foram 
elaboradas com auxílio do segundo pesquisador - Segundo semestre de 2014. 

Os dados coletados foram tratados em planilhas eletrônicas pela ferramenta Microsoft 
Excel. Posteriormente os dados foram sumarizados em tabelas e gráficos para análise das 
informações geradas. As fazes de aplicação bem como os resultados são apresentados com 
maiores detalhes no capítulo seguinte.  

 
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
4.1 Caracterização da unidade de estudo 
 
 O estudo realiza-se em um pequena propriedade familiar que está localizada no 
interior da cidade de Ibiaçá-RS na localidade da Linha Divino Marques. Trata-se de uma 
propriedade rural de pessoa física, que já está há mais de 30 anos no ramo da agricultura 
produzindo grãos. A mesma conta com uma área própria de 180 hectares de área produtiva e 
realiza três cultivares, sendo; Soja, Milho e Trigo.  

Por se tratar se uma propriedade familiar não a mesma não possui funcionários haja 
vista que três trabalhadores são membros da família. No plantio e colheita um diarista é 
contratado. Além dos hectares de área produtiva a propriedade conta com  infra-instrutora 
como casas, armazéns para guardar máquinas, insumos e grãos.  

 
4.2 Aplicação do método ABC 
 Esse item dedica-se na apresentação dos dados coletados no estudo de caso. Os dados 
aqui são de fontes primárias, coletados através dos documentos e anotações do produtor rural. 
Assim, a ordem da  apresentação dos resultados reflete as fases de implantação do modelo. 
Identificação dos recursos utilizados – diretos e indiretos -, mapeamento das atividades, 
escolha dos direcionadores de recursos e apuração do custo das atividades.  
 
Recursos utilizados 

A Tabela 1 apresenta os gastos totais na produção da lavoura de Trigo, Soja e milho 
sendo listado todos os recursos utilizados desde o plantio até a colheita de cada cultivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 1 – Recursos totais diretos 

Recursos Trigo Soja Milho Total 
Fertilizante 11,000.00         36,000.00             11,720.00           58,720.00      
Semente 10,000.00         7,200.00               11,700.00           28,900.00      
Randap 3,200.00           9,200.00               1,700.00             14,100.00      
Gramocil 1,275.00           2,880.00               480.00                4,635.00        
Funzicida 10,650.00         33,000.00             1,100.00             44,750.00      
Iseticida 1,800.00           15,600.00             740.00                18,140.00      
Adubo foliar 1,950.00           7,800.00               -                      9,750.00        
Tratamento Semente 3,500.00           4,800.00               -                      8,300.00        
Mão de obra 400.00              1,000.00               600.00                2,000.00        
Diseel 3,850.00           9,150.00               1,480.00             14,480.00      
Herbicida Alai 500.00              1,000.00               320.00                1,820.00        
Pulverizador 300.00              800.00                  60.00                  1,160.00        
Fertilizante Ureia 15,000.00         -                       10,240.00           25,240.00      
Herbecida atrazina -                    -                       1,200.00             1,200.00        
Valor total 63,425.00       128,430.00R$   41,340.00R$    233,195.00  

         Fonte: Dados da pesquisa.  
 
 Os gastos diretos podem ser apropriados em cada cultivo, com maior facilidade, visto 
que as compras são realizadas para aquele fim e a utilização de cada insumo é controlada pelo 
produtor. Já os gastos indiretos, como é o caso da depreciação exige um conhecimento técnico 
para o cálculo e direcionamento do recurso. Dessa forma, considerou-se um prazo de vida útil 
de 15 anos para cada máquina, o valor residual considerado aqui, segue a expectativa de 
venda do bem após a utilização do mesmo.   
 

Tabela 2 – Máquinas e equipamentos – Indiretos 

Bens - máquinas Valor do 
Bem 

Valor 
residual 

Valor a 
depreciar 

Viada útil 
(Anos) 

Depreciação 
Anual 

Colhedora 330.000,00 150.000,00 180.000,00 15 12.000,00 

Pulverizador 370.000,00 150.000,00 220.000,00 15 14.666,67 

Trator planta 100.000,00 40.000,00 60.000,00 15 4.000,00 

Trator 100.000,00 40.000,00 60.000,00 15 4.000,00 

Plantadeira verão 80.000,00 40.000,00 40.000,00 15 2.666,67 
Plantadeira 
inverno 65.000,00 30.000,00 35.000,00 15 2.333,33 

           Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Embora a Tabela 1, apresente dados acerca do custo de cada recurso utilizado não traz 
informações capazes de contribuir com a gestão de custos. É justamente nesse aspecto que o 
ABC deve contribuir com a gestão de custos, apresentando informações sobre o custo de cada 
atividade. Para tanto, fez-se o mapeamento das atividades com auxílio do conhecimento 
empírico do produtor:  
 
Mapeamento das Atividades 

As atividades das culturas foram separadas em 5 atividades; 1) tratar o solo, 2) Plantar, 
3) Tratar plantação, 4) colher e 5) transportar. As atividades preparar o solo e tratar são 
realizadas em várias etapas, conforme a necessidade do solo e/ou controles de pragas, 
portanto optou-se por segregar tais atividades para melhor detalhamento das informações. O 



 

 

Quadro 1 apresenta, conforme sugerido por Souza e Diehl (2009) a lista das atividades 
realizadas na propriedade seguida da descrição da mesma.  
 

Quadro 1 – Dicionário das Atividades  

1. Preparar Solo 
1.1 Tratamento 1 solo com 
allai 

A atividade de tratamento alai é aplicado com o pulverizador 90 dias antes 
de realizar o plantio das culturas. 

1.2 Tratamento de dessecação é aplicado com o pulverizador 50 dias antes de realizar o plantio para 
matar os inços e ervas daninha que possam prejudicar as culturas. 

2 Plantar  Ocorre a semeadura da soja, trigo e milho, realiza-se esta atividade com 
trator e plantadeira. 

3 Tratar plantação 
3.1 Tratamento 1 fungicida Aplicado com o pulverizador sobre as culturas quando estão em faze de 

crescimento para tratar e controlar as doenças que atingem as culturas. 
3.2 Tratamento 2 inseticidas Aplicado com o pulverizador sobre as culturas para controlar e matar os 

bichos insetos e lagartas que prejudicam as culturas. Ex: Lagarta da soja, 
percevejos, pulgões, lagarta rosca. 

3.3 Tratamento 3 inseticidas Aplicar uréia sobre as culturas quando estão no inicio do seu crescimento 
como o milho e trigo, que é realizado com um trator e um lance 
distribuidor. 

4 Colher Faze em que é realizada com uma colhedora onde efetua a colheitas dos 
produtos quando estão prontas 

5 Transportar A atividade de transporte é feito com um caminhão onde leva o produto 
colhido ate os armazéns e silos cooperativos da região. 

Fonte: dados da Pesquisa.  
 

O mapeamento das atividades, possibilita maior reflexão sobre as atividades na 
propriedade. Assim como o ABC contribuiu com melhor gerenciamento das atividades no 
setor industrial, essa contribuição pode ser importante na propriedade rural já que a 
mensuração das mesmas possibilitaria ao produtor maior clareza na decisão de realizar tal 
atividade, uma vez que teria a informação de quanto custa e quais os benefícios trazidos pela 
mesma.  

Para a mensuração do custo de cada atividade fez-se a escolha dos direcionadores de 
recursos às atividades. Nessa etapa considera-se que as atividades consomem os recursos, 
para tanto atribui-se o custo para cada atividade por meio dos direcionadores.  

 
Direcionadores de recursos às atividades  
 

A escolha dos direcionadores dos recursos às atividades deram-se conforme 
apontamentos do produtor afim de possibilitar e facilitar o controle. O Quadro 2 apresenta os 
direcionadores de recursos utilizados, conforme a característica do insumo.  

 
Quadro 2 – Direcionadores de recursos 

Insumo Direcionador de recursos  Controle 
Óleo Diesel Quantidade de litros por hectare Média de consumo 
Adubo  Quantidade de sacos por hectare Controle de aplicação  
Herbicida alai Quantidade gramas por hectare Controle de aplicação 
Gramocil Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 
Randap Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 
Semente Quantidade de sacos por hectare Controle aplicação 
Fungicida Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 
Inseticida Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 



 

 

Adubo foliar Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 
Fertilizante uréia Quantidade de sacos por hectare Controle aplicação 
Herbicida atrazina Quantidade de litros por hectare Controle aplicação 

        Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os direcionadores dos custos indiretos, mão de obra e Depreciação, assim como  os 
custos diretos, foram calculados por hectares, para cada atividade considerando-se um período 
de 8 horas por dia de trabalho, num valor de R$ 12,00 a hora trabalhada (com encargos), 
assim obteve-se um valor de quanto custa a mão de obra para cada hectares trabalhado em 
cada cultura. 

Na depreciação foram utilizados somente os maquinários envolvidos no estudo, 
conforme Tabela 2, a propriedade possui outros bens que se optou por não mencioná-los no 
estudo uma vez que não afetam os custos das atividades analisadas. Para calculo da 
depreciação considerou-se a quantidade de hectares em que a máquina é utilizada durante o 
ano, ou seja: 

 

Valor da depreciação por hectare =  
 

Assim o direcionador da depreciação é a quantidade de hectares trabalhados. Vale 
observar que se incluem nos hectares trabalhados aqueles que o produtor terceiriza. Sendo 
assim, cada cultivo recebe uma parcela de depreciação em função da extensão territorial.  
 

Tabela 3 – Custo por atividade  

Cuto total 

Por At iv. CTA Custo da prep
Custo tal 
Por hec

Pulverizador 
(depreciação) 1.000  Hect 7.33     7.33          

Diesel 0.500  lit ros 2.21     1.11          

Mão de obra 0.030  horas 12.00   0.36          

Insumo - Alai 0.008  kg 300.00 2.40          

Pulverizador 
(depreciação) 1.000  Hect 7.33     7.33          

Diesel 0.500  ml 2.21     1.11          

Mão de obra 0.030  horas 12.00   0.36          

Insumo - Randap 4.000  lit ros 15.00   60.00        

pulverizador 
(depreciação) 1.000  Hect 7.33     7.33          

Diesel 0.500  ml 2.21     1.11          

Mão de obra 0.030  horas 12.00   0.36          Insumo - 
Gramocil 1.500  lit ros 16.00   24.00        

Custo por At ividade

Tratamento 
solo com 

allai
1

Tratramento/
dessecação1

1

Tratramento/
dessecação2 

1

11.20     

68.80     

Preparar Solo - Cultivo milho - 20 hectares

112.79        2,255.70  

11.20     

68.80     

32.80     32.80     

ATIVIDADE
S 

Q RECURSOS Q. Med. Cust. Custo total

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

O custeio por atividades permite o conhecimento do custo de cada atividade, nesse 
estudo o objeto de custeio é hectare cultivado, ou seja, tem-se a informação do custo de cada 
atividade por hectare. Dessa forma, o custo total da preparação do solo se dá pela soma das 



 

 

atividades realizadas cujo objetivo seja preparar o solo. O mesmo procedimento foi adotado 
para as demais atividades (plantar, tratar o plantio, colher e transportar). 
 

Tabela 4 – Custo dos cultivos por hectare 

Cultivo
Área (em Hectares)

Atividade Por Hectare Cuto total Por Hectare Cuto total Por Hectare Cuto total 

Preparar Solo 132,50           15.899,40       112,79         2.255,70      101,14           5.056,75      

Plantar 437,16           52.459,20       1.225,84      24.516,80    693,70           34.684,75    

Tratar plantação 370,12           44.413,80       635,64         12.712,70    690,56           34.527,75    

Colher 149,78           17.973,60       163,34         3.266,80      145,19           7.259,70      

Transportar 31,56             3.787,20         42,52           850,40         22,48             1.124,00      

CUSTO TOTAL 1.121,12        134.533,20     2.180,13      43.602,40    1.653,07        82.652,95    

Trigo 
50

Soja
120

Milho 
20

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A Tabela 4  evidencia o custo das atividades em cada cultivo, por hectares e total. Essa 
informação pode auxiliar na gestão das atividades uma vez que se tem o conhecimento do 
custo que esse terá para colher, podendo decidir em optar por uma terceirização da colheita, 
por exemplo.  

Nesse estudo, identifica-se que o cultivo de milho possui o maior custo por hectare, 
fato surpreso para o produtor, porém por possuir a informação do custo de cada atividade, 
verifica-se que a atividade plantar contribuiu com o custo elevado da plantação, uma vez feita 
essa identificação possibilita-se uma análise mais detalhada, como por exemplo, o preço da 
semente e fertilizantes, ou até mesmo o tempo de máquinas gastos na plantação.  

No Gráfico 1 é possível identificar a cultura que prevalece em termos de custos, nesse 
caso a soja, seguida do Trigo e Milho. Logicamente os cultivares com maior área atrai maior 
proporção de custos por demandar de maior volume de recursos. 

 
Gráfico 1 – Custos por atividades e cultivos 

 
  Fonte: Dados da pesquisa. 
 



 

 

Assim, a informação dos cultivos e atividades que mais custam é tratar e plantar. Na 
Tabela 5 é possível identificar, com maior clareza, que o custo das atividades, nos diferentes 
cultivos varia significativamente, uma vez que os recursos utilizados são diferentes. 

 
 

Tabela 5 – Comparação do Custo das Atividades  

Atividade/Cultivo Soja % Milho % Trigo %

Preparar Solo 15.899,40       11,82% 2.255,70   5,17% 5.056,75   6,12%

Plantar 52.459,20       38,99% 24.516,80 56,23% 34.684,75 41,96%

Tratar plantação 44.413,80       33,01% 12.712,70 29,16% 34.527,75 41,77%

Colher 17.973,60       13,36% 3.266,80   7,49% 7.259,70   8,78%

Transportar 3.787,20         2,82% 850,40      1,95% 1.124,00   1,36%

TOTAL 134.533,20     100,00% 43.602,40 100,00% 82.652,95 100,00% 
         Fonte: Dados da pesquisa. 
 
  
 

Gráfico 2 – Custos por atividade proporcional ao custo total 

 
 
         Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Assim analisando o Gráfico 2 evidencia que nos três cultivos as atividades plantar e 

tratar consomem mais recursos, sendo assim, caso o produtor busque redução de custos 
deveria iniciar com uma análise mais detalhada nessas atividades. Essas análises podem ser 
melhor aprofundadas em estudos específicos, esse estudo, trata-se da aplicação do método, 
outros estudos podem avançar, com maior profundidade, nas análises e contribuições do ABC 
para gestão no agronegócio.  

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo apresentou como objetivo mensurar o custo do plantio de soja, trigo, e milho 
em uma propriedade rural utilizando-se do custeio baseado em atividades – ABC. Para tanto, 
realizou-se um estudo de caso em uma pequena propriedade. No que tange a aplicação do 
método ABC, considerando a complexidade da implantação do mesmo em indústrias, 
considera-se o método aplicável em propriedade rural haja vista que as atividades podem ser 
definidas com maior clareza devido ao número reduzido em relação a outros segmentos.  

Assim como no estudo de Neveiros et al (2013) esse estudo possibilitou ao agricultor a 
identificação das atividades realizadas na produção de Soja, Milho e Trigo.  De modo geral, 
pode-se identificar os custos por atividades e o custo total de cada cultivo. Os resultados, em 
termos de aplicação do método ABC são considerados satisfatórios uma vez que com a 
redução do número de atividades pode-se reduzir a complexibilidade do modelo.  

Apesar das limitações do estudo, por se tratar de um estudo de caso único, pode-se 
inferir que na propriedade rural estudada, a aplicação do método de custeio ABC 
proporcionou informações relevantes acerca de custos. Identificaram-se as atividades que 
mais consomem recursos (plantar e colher) além de desencadear outras análises de caráter 
específico, como por exemplo, “porque a atividade plantar milho apresentou um custo 
elevado?”. Sendo assim, esse estudo limitou-se na aplicação do método na propriedade, não é 
pretensão explorar análises econômicas e financeiras. Outra etapa do estudo pretende atingir 
tais objetivos.  

Para estudos futuros, sugere-se novas aplicações do ABC em pequenas propriedades a 
fim de comparar os custos das atividades, por hectares, em diferentes regiões. Espera-se que 
esse estudo possa ser utilizado como base de comparação de outros estudos que venham a ser 
realizados.  
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