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    As atividades agropecuárias a cada dia exigem uma maior profissionali-
zação dos seus gestores no campo, como forma de otimizar a produção e con-
sequentemente a lucratividade nas mais diversas cadeias produtivas. A profissio-
nalização recaí diante da aplicação do conhecimento técnico alinhado com o 
conhecimento relacionado a gestão da empresa rural, para que essa se mantenha 
sustentável sob um tripé econômico, social e ambiental.

    Neste sentido tem-se o desafio de se levar a informação gerencial para o 
universo rural de forma dinâmica e sobre um formato de fácil assimilação entre 
os conhecimentos tácitos e científicos necessários para a plenitude do desenvol-
vimento da administração rural. Para tanto, esta obra intitulada: “Na Ponta do 
Lápis: Custos da Produção para a Agropecuária” tem por princípio trazer tanto 
para a academia como para a sociedade rural vários aspectos conceituais de 
gestão, tanto para as empresas rurais produtoras de royalties, bem como para os 
produtoresprodutores da agricultura familiar para que se possa haver a máxima eficiência 
na redução de custos para que haja maximização de lucros dos negócios agrope-
cuários.
 
    Tem-se então toda uma dinâmica de apresentação dos principais concei-
tos relacionados as teorias da administração rural, passando a partir desse ponto 
para uma discussão teórico-prática para que haja uma maior expertise na gestão 
de custos para a busca da maximização da lucratividade das cadeias produtivas 
agropecuárias da: Avicultura; Bovinocultura Leiteira; e Suinocultura. Gestão de 
custos, termo de primeira ordem que move o mundo produtivo das empresas 
rurais. Tenham uma boa leitura!
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CUSTOS:
INIMIGOS OU ALIADOS?
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Introdução

  O sucesso da empresa rural depende de organização, planeja-
mento, perspectiva do futuro, de fatores internos e externos e con-
trole. Uma boa administração no meio rural leva em consideração 
a lucratividade do produtor sem depreciar a produtividade da terra 
(CONAB).

  O conhecimento do custo de produção é importante para a ava-
liação do negócio, evidenciando lucratividade, continuidade do 
negócio, melhoria da atividade e da qualidade de vida dos envolvi-
dos.

Conhecimento 
do custo

Avaliação do 
Negócio

Lucratividade e
melhorias

  Com uma análise de custos é possível compreen-
der verdadeiros gastos e organizá-los, levando a 
uma melhoria administrativa e lucrativa.

Perspectiva
do futuro

Organização                          Planejamento

ControleFatores
internos e externos
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Custos

Fatores de produção

  São bens essenciais ao processo de produção, como a terra, o 
capital e a mão de obra. Esses fatores são finitos, podendo limitar a 
produção. Sem eles não poderia existir um processo de produção 
de determinado bem ou serviço.

  Esses fatores podem ser fixos (que perduram por mais de um 
ciclo produtivo) ou variáveis (que são consumidos durante o pro-
cesso produtivo).

  São os gastos envolvidos com a produção. Representam tudo o 
que foi aplicado para obter um determinado produto, ou seja,  
quanto foi gasto para se produzir aquilo que a propriedade rural 
tem como produto, seja este um litro de leite, uma arroba de boi, 
uma dúzia de ovos, uma leitegada. Alguns exemplos são:

Mão de obra Energia elétrica Milho e soja Medicamentos

Materiais de limpeza Manutenção de 
equipamentos

Depreciação de 
equipamentos

Terra                           Capital                        Mão de obra
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Os custos podem ser classificados em DIRETOS ou INDIRETOS!

  Os custos diretos podem ser associados diretamente ao produ-
to, bem ou linha de produção, tendo um valor aplicável. São exem-
plos:  

Mão-de-obra
direta

Matéria-prima

  Já nos custos indiretos, não é possível atribuir o valor exato 
deles em uma unidade produzida. São exemplos:

Energia ÁguaMão-de-obra 
administrativa

Os custos podem ainda ser classificados em VARIÁVEIS ou FIXOS!

  Os custos variáveis correspondem aos custos dos itens consu-
midos durante o processo produtivo, ou ainda, que precisam estar 
sendo repostos de tempos em tempos. Estes variam de acordo 
com o nível de produção. São exemplos:

Mão-de-obra Produtos
veterinários

Alimentação dos 
animais
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  Os custos fixos são aqueles que não variam, se mantendo os 
mesmos em todos os meses, independente da quantidade pro-
duzida. São exemplos:

Depreciação
de instalações

Depreciação
de máquinas

O que é a depreciação?

Depreciação =
Valor inicial - Valor final

Vida útil(            )
CÁLCULO DA DEPRECIAÇÃO PELO MÉTODO LINEAR
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Custo total

  O custo total consiste na soma dos custos fixos com os custos 
variáveis, estabelecendo o valor total que foi utilizado em todo um 
mês ou período escolhido.  

Custos fixos Custos variáveis Custos totais

+                          =

Análise econômica

  Compreende um conjunto de técnicas que visam demonstrar a 
situação financeira da sua produção. Alguns exemplos são:

Renda Bruta (RB) = Quant. vendida x Preço do litro

OBTENÇÃO DE RENDA BRUTA

  Na obtenção da renda bruta é calculado o valor total recebido 
pela venda do produto.
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  A obtenção de custos fixos consiste na soma de todo valor apli-
cado na categoria de custos fixos.

Custos Fixos (CF) =  Custo Fixo 01 + Custo Fixo 02 + ....... + Custo Fixo N

OBTENÇÃO DE CUSTOS FIXOS

  A obtenção de custos variáveis consiste na soma de todo valor 
aplicado na categoria de custos variáveis.

Custos Var. (CV) =  Custo Var. 01 + Custo Var. 02 + ....... + Custo Var N

OBTENÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS
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  Com a obtenção da Margem Bruta você sabe quanto entrou de 
dinheiro com a venda do seu produto. Após o somatório dos 
Custos Fixos com os Custos Variáveis você obtém o custo total, ou 
seja, o quanto foi gasto para produzir. Com esse resultado (CF + 
CV), subtraído da MB, conseguimos obter o resultado (lucro ou 
prejuízo).

  Pode-se calcular a margem bruta, ou seja, se a receita é superior 
pelo menos aos custos variáveis.

Margem Bruta (MB) = Renda Bruta (RB) - Custos Variáveis (CV)

Margem Bruta (MB) = 11250 - 2600
Margem Bruta (MB) =  8650

OBTENÇÃO DE MARGEM BRUTA

Margem Líquida (ML) =  Margem Bruta - (Custos Fixos + Custos Variáveis)

Margem Líquida (ML) = 11250 - (5400 - 2600)
Margem Líquida (ML) = 3250

OBTENÇÃO DE MARGEM LÍQUIDA





AVICULTURA
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Introdução

   Na América Latina, o Brasil é o segundo 
maior produtor e exportador de carne de 
frango, sendo o estado do Paraná o maior pro-
dutor nacional de frango de corte.  

Os custos na avicultura podem variar de acordo com as 
etapas do processo produtivo. 

  Como exemplos dos diversos custos nas variadas etapas de 
produção da avicultura, podemos citar:

Água Material de limpeza Produtos 
químicos

Ração Aquecimento Mão-de-obra

Manutenção 
de instalações

Energia 
elétrica

Transporte
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  Dentre as etapas que abrangem essa gama de custos, podemos 
citar: 

Avozeiro

Matrizeiro

Incubatório

Aviário

  Para melhor análise e controle financeiro, os custos nessas 
etapas de produção podem ser divididos em: custos fixos e custos 
variáveis.

Custos fixos

  Os custos fixos são aqueles que, independentemente da quanti-
dade produzida, se mantém constantes, sem variar com o volume 
da produção. Assim, podemos classificar como exemplos de 
custos fixos na avicultura:

Água Mão-de-obra
fixa

Imposto territorial rural Energia elétrica

Depreciação
de instalações
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Custos variáveis

  Os custos variáveis são aqueles que aumentam de acordo com 
o aumento da produção, sendo “consumidos” durante o processo 
produtivo. Assim, podemos classificar como exemplos de custos 
variáveis na avicultura:

Consulta veterináriaMedicamentos Vacinas

Ração Núcleo
vitamímico-mineral

Itens de custos na avicultura de corte

  A avicultura de corte consiste na produção de aves que serão 
criados e destinadas ao abate.

Como itens de custos fixos da avicultura de corte temos:

Manutenção 
elétrica

Licença
ambiental

Depreciação
de instalações

Depreciação
de equipamentos

Aluguel
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Como itens de custos variáveis da avicultura de corte temos:

Ração

Despesas administrativas

Energia elétrica

Mão-de-obra Assistência técnica

CamaPintos de um dia

Produtos veterinários Transporte

Água Calefação
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Itens de custos na avicultura de postura

  Avicultura de postura consiste na criação de galinhas para pro-
dução de ovos, conhecidas popularmente por poedeiras. Pode-
mos dividi-la em postura para consumo e postura para repro-
dução.  

Como itens de custos fixos da avicultura de postura temos:

Depreciação
de equipamentos

Depreciação
de instalações

Juros sobre
capital de giro

Como itens de custos fixos da avicultura de postura temos:

CalefaçãoPintainhas

TransporteÁguaEnergia elétrica

Produtos veterinários Embalagens Mão-de-obra

Ração





BOVINOCULTURA
LEITEIRA



Introdução

  A produção de leite bovino em todo o mundo segue em cresci-
mento, aumentando 44% nos anos de 2000 a 2015 entre os maio-
res produtores, incluindo o Brasil. 

  O Brasil ocupa o quarto lugar na produção mundial 
de leite, sendo responsável pela produção de 7% do 
leite produzido no mundo. 

  Um produtor da bovinocultura precisa ficar atento a inúmeros 
fatores, que possam levar a prejuízos ou maximização de sua pro-
dução. Atentando-se a esses pontos, é possível amortecer custos 
não programados. 

  A bovinocultura apresenta diferentes custos, como aqueles re-
lacionados a compra de ração, de animais, de medicamentos, sa-
lários/diárias de funcionários, além daqueles associados à manu-
tenção de equipamentos, compra de combustível, entre outros. 

  Alguns exemplo de custos na bovinocultura leiteira são: 

+                        =

Produção mundial 
de leite em 2015:
656.000 L
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Custos na bovinocultura



Custos fixos

Pastagem Depreciação de equipamentos 
e instalações

Mão-de-obra

Impostos e taxasEncargos sociais e
trabalhistas

Energia

 

  Os custos fixos são aqueles que independente da quantidade 
produzida se mantém constante, independente da quantidade 
produzida. Alguns exemplos de custos fixos:

    Mão-de-obra            Compra de animais           Assistência veterinária

       Energia                             Pastagem                                  Água         

       Sêmen                                     Ração              Manutenção de equipamentos 
                                                                                                     e instalações
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Volumoso SêmenMão-de-obra 
eventual

Medicamentos, vacinas
e médico veterinário

Adubo

Custos variáveis

 Itens de custo da produção em confinamento

 

  Os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com qa 
quantidade produzida, sendo consumidos durante o processo de 
produção, precisando ser repostos. Alguns exemplos de custos 
variáveis:

    A eficiência e rentabilidade, nesse modelo de produção, só é 
possível quando bem executado o processo de implantação e 
manutenção das instalações, como galpões, eletricidade, equipa-
mentos que podem conter um elevado custo. Podemos citar  
como itens de custos da produção em confinamento: 
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Custos da pastagem

  A qualidade do pasto deve proporcionar aos animais o máximo 
de nutrientes possível. Podemos considerar itens de custos refe-
rentes à implantação e/ou manutenção da pastagem:

  
  A etapa essencial da atividade leiteira é a ordenha, que consiste 
na retirada do leite seja por modo manual ou mecânico. A rotina 
de ordenha inclui itens custos relacionados à:

Baldes Horas trabalhadas Galão de leite

Energia elétrica Manutenção do 
Curral de ordenha

Papel toalha

26

Custos da ordenha

Adubo Sementes de 
qualidade

Mão-de-obra

Preparo do solo Cercas Irrigação



Benchmarking da bovinocultura

  Benchmarking pode ser definido como: 

    O Índice Ideagri do Leite Brasileiro (IILB) oferece informações 
de indicadores produtivos e reprodutivos de produções de bovi-
nos leiteiros com diferentes perfis e regiões. Assim, os dados 
apresentados abaixo foram obtidos do IILB-8, referente à ava-
liação entre outubro de 2019 a setembro de 2020, destacando 
uma tendência à melhoria do índice.

27





SUINOCULTURA



Introdução

 

  A carne suína é considerada a mais produzida no mundo, de-
monstrando a grandeza desse mercado. O Brasil exporta para 
cerxa de 70 países, sendo o 4° maior produtor de suínos no mundo, 
com potencial de expandir essa produção.
 

  É de grande importância compreender os custos na suinocultu-
ra, uma vez que refletem a eficiência com que a atividade está 
sendo desenvolvida, auxiliando ainda na tomada de decisão. Além 
disso, auxilia na redução do risco de prejuízos no final de todo o 
ciclo de produção e venda, propiciando ainda que o produtor 
esteja atento ao mercado, sendo esse um fator influenciador 
direto na sua produção. 
  Dessa forma, esta cartilha evidencia os custos na suinocultura, 
fixos e variáveis, além de destacá-los conforme o modelo de pro-
dução:
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Custos na suinocultura

 

  Ainda que a suinocultura se organize em três principais fases ou 
ainda em unidades de produção, grande parte dos itens de custos  
são semelhantes entre si.

 

    Desta forma, temos como exemplos de fontes de custos na sui-
nocultura: 
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Mão-de-obra Compra de animais Medicamentos Depreciação de
instalações

Depreciação de
máquinas

Armazenagem e 
distribuição de dejetos

Energia e 
aquecimento

Consumo de 
água

Encargos sociais
e trabalhistas

Aluguéis Seguro de prédios
e instalações

Despesas 
administrativas



Custos fixos na suinocultura

 

  A curto prazo temos como custos fixos, aqueles que indepen-
dente da quantidade produzida se  mantém constantes, e os 
custos variáveis dependem do volume produzido. Sao exemplos 
de custos fixos:

    Consideramos como custos variáveis aqueles que são consu-
midos durante o processo produtivo, ou aqueles que precisam ser 
repostos. São exemplos de custos variáveis: 
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Vacinas Custos 
eventuais

Transporte

MedicamentosArmazenagem e 
distribuição de dejetos

Consumo de 
água

Sêmen para
reprodução

Ração

Mão-de-obra

Impostos e taxas Reposição de 
reprodutores

Depreciação de
instalações

Seguro de prédios
e instalações

Aluguéis

Energia e 
aquecimento

Encargos sociais
e trabalhistas

Custos variáveis na suinocultura



Custos nas diferentes unidades de produção

 

  Dentro da suinocultura existem 3 tipos principais de produção, 
são elas:

    A Unidade Produtora de Leitões (UPL) abrange as fases de ma-
ternidade que vai até quando os leitões atingem 21 - 28 dias, e 
fase de creche, que inicia ao desmame e segue até 100 dias, 
quando os leitões alcançam 27 kg (aproximadamente).
  O produtor que escolhe produzir leitões tem seu lucro determi-
nado pela venda destes animais para produtores que se dedicam 
em engordá-los, ou seja, para uma unidade de terminação.
  Na UPL, os custos estão associados a:

Depreciação de
instalações

TransporteDepreciação de
equipamentos

Armazenagem e 
distribuição de dejetos

Itens para
inseminação

Reposição de 
reprodutores

Energia e 
aquecimento

Mão-de-obra

UPL - UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES 
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  A Unidade de Terminação (UT) permanece com os animais por 
cerca de 52 dias, sendo os animais advindos de uma UPL, sendo 
responsável pela  engorda dos animais, até que atinja o peso de 
venda ou abate (90-120 kg). Na Unidade de Terminação os custos 
estão associados: 

 

Consultoria
médico veterinária

Energia e 
aquecimento

VacinasMedicamentos

Mão-de-obra
Armazenagem e 

distribuição de dejetos
Depreciação de
instalações

Depreciação de
equipamentos

Consumo de 
água

Ração Assistência 
técnica

UT - UNIDADE DE TERMINAÇÃO
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Despesas 
administrativas

Seguro de prédios
e instalações

AluguéisEncargos sociais
e trabalhistas

Custos 
eventuais

Transporte

Compra de 
animais

Consultoria
médico veterinária

Energia e 
aquecimento

Medicamentos

Mão-de-obra

Armazenagem e 
distribuição de dejetos

Depreciação de
instalações

Depreciação de
equipamentos

Consumo de 
água

Ração

UCT - UNIDADE DE CICLO COMPLETO 

Exemplo de cálculo da RECEITA TOTAL, 
CUSTO TOTAL e LUCRO OPERACIONAL
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 RECEITA TOTAL = quantidade x peso dos animais x preço de venda
 RECEITA TOTAL = 50 suínos x 100 kg x 7,50 reais

 RECEITA TOTAL = 37.500 reais

 LUCRO OPERACIONAL = RECEITA TOTAL - CUSTOS TOTAIS
 LUCRO OPERACIONAL = 37.500 reais - 27.500 reais

 LUCRO OPERACIONAL = 10.000 reais

 CUSTO TOTAL = quantidade x peso dos animais x custo por quilo
 CUSTO TOTAL = 50 suínos x 100 kg x 5,50 reais

CUSTO TOTAL =  27.500 reais
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Benchmarking na suinocultura

  A partir dos dados divulgados pela Agriness, do prêmio Melho-
res da Suinocultura Agriness (2020), tem-se um referencial trans-
parente e confiável para os índices de produção da suinocultura, 
sendo o maior benchmark da suinocultura na América Latina. 
Assim, destacamos alguns índices:
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Tabela para acompanhamento de ocorrências

DATA OCORRÊNCIA FINALIDADE CUSTO OBSERVAÇÃO

20/01/21

22/02/21

Visita do 
veterinário

Venda de 
esterco

Avaliação 
de animais 
doentes

Venda/receita

Resolveu o 
problema 
(diarréia)

Pagamento 
à vista

R$
500

R$
300
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