
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS – ISSN: 1679-3870                                               

 
 

 

 

Revista Científica Eletrônica de Ciências Contábeis é uma publicação semestral da Faculdade de Ciências Jurídicas e 
Gerenciais de Garça – FAEG/FAEF e Editora FAEF, mantidas pela Associação Cultural e Educacional de Garça ACEG. 

Rua das Flores, 740 – Vila Labienópolis – CEP: 17400-000 – Garça/SP – Tel.: (0**14) 3407-8000 www.revista.inf.br – 
www.editorafaef.com.br – www.faef.br.  

 

Ano VI – Número 12 – Outubro de 2008 – Periódicos Semestral 

 

A IMPORTÂNCIA DOS CUSTOS DE PRODUÇÂO NA ADMINISTRAÇÂO RURAL 

 

CASTRO, Wilson Rodrigues 

Discente da Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais/ACEG  

E-mail: Wilsonrc85@gmail.com 

BISPO, Vitor Alexandre 

Discente da Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais/ACEG  

E-mail: vitorsb@ihotmail.com 

SILVA, Thiago Ferreira 

Docente da Faculdade de Ciências Jurídicas e Gerenciais/ACEG 

E-mail: thiago.fersi@bol.com.br 

 

 

RESUMO 

De acordo com Luciano Médici, quando estamos falando em Administração Rural estamos citando os 

“empresários rurais”, um nome moderno  para  aqueles que estão num segmento que sempre foi 

considerado amador ao serem chamados de fazendeiros. Apesar de sempre existirem grandes 

propriedades rurais pode-se  sempre melhorar e otimizar resultados em grandes fazendas ,isto é, 

investir em tecnologia, controle de informações, e o que é mais importante verificar os custos de 

produçâo, além de  explorar ao máximo os recursos da propriedade. Tudo isso, mais os outros 

princípios básicos da Administração são super importantes para se obter sucesso no agronegócio se 

tornando um empresário rural segundo a teoria de Luciano Médici Antunes. 

ABSTRACT 

In accordance with Luciano Médici, when we are speaking in Agricultural Administration we are 

citing the “agricultural entrepreneurs”, a modern name for that is in a segment that always was 

considered amateur when being called farmers. Although great country properties always to exist can 

be improved and always be optimized resulted in great farms, that is, to invest in technology, control 

of information, and that’s  the most important are the verification of costs of production, over there to 

explore to the maximum the resources of the property. Everything this, more the other basic 
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principles of the Administration are super importants to get success in the agronomy business 

according to if becoming an agricultural entrepreneur  theory of the author Luciano Médici  Antunes                             

.  

Keywords: Costs of production.  

1.INTRODUÇÂO 

Vivemos nos dias de hoje com uma “enxurrada” de informações mas , mesmo assim muitos 

produtores rurais ainda estão no amadorismo.Antes de tudo é necessário aceitem e assimilem as 

informações mudando pensamentos antiquados como: 

_ “a falta de cultura do pessoal do pode atrapalhar a coleta de dados que posso precisar, e isto 

é impossível de ser modificado” 

_ “meu avô e meu pai trabalhavam dessa  maneira ,porque eu tenho que mudar?” 

Estes e outros pensamentos estão na contramão daquilo que se chama a “revolução da 

informação”,ou seja, em qualquer ramo de atividade conhecer detalhe por detalhe seu próprio 

negócio.Obter informações corretas é o primeiro passo para se tornar competitivo no mercado, seja 

um pequeno produtor  ou um grande fazendeiro.  

Dentre essas informações uma das mais importantes senão a mais importante seria o controle 

financeiro da propriedade (custos de produção).Falando em finanças estamos falando em dinheiro 

que vale e custa muito, por isso existe a necessidade de controlar e administrar bem o dinheiro. 

2.CONTEXTO HISTÓRICO DO TEMA 

Podemos compreender porque os produtores rurais modernos são bem sucedidos. Isso se 

explica ao voltarmos um pouco no passado, quando as antigas fazendas tinham um processo artesanal 

de criação e produção  
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Naquela época e em alguns casos, até hoje os fazendeiros além de trabalhar muito também 

dependiam da sorte de cair uma chuva na hora certa para molhar sua lavoura ou o pasto para o seu 

gado de corte ou leiteiro, também torciam para não ocorrer nenhuma doença  tanto na plantação 

quanto no gado.Passou-se um tempo começaram a surgir processos que ajudaram muito os homens 

do campo dentre eles podemos citar as vacinas, irrigações artificiais,etc. Esses casos que acabamos de 

citar já foram de grande ajuda, pois os fazendeiros precisavam mais e mais dessa tecnologia devido à 

demanda que de tempos em tempos foi aumentando  

A evolução que estamos falando pode se dizer que chega a quase perfeição quando se tem o 

controle total dos custos de produção dentro de uma propriedade.Como foi citado, no passado as 

fazendas eram artesanais, diferentemente disso hoje o agronegócio representa grande parte do 

mercado, daí a importância do controle de gastos citado pelo autor. 

3.TIPOS DE CONTROLE 

Primeiramente Luciano Médici Antunes frisa os custos de produção , um item super 

importante, como foi citado anteriormente.Este tem como elementos básicos fazer com que o 

produtor saiba passo a passo quanto está custando cada saca de soja ou arroz  colhido , ou quanto ele 

está ganhando em cada kg de Boi que está vendendo. Basicamente para se chegar ao resultado será 

necessário passar por três etapas:os dados a ser coletados, o processamento destes dados e a 

interpretação dos resultados obtidos. Esse método deve ser proporcional á  dimensão das atividades 

na propriedade, de modo que ,o volume de informações seja também proporcional. 

Depois  de descobertos os custos de produção, devem ser seguidas outras regras para se obter 

êxito.São elas: 

Plano de contas gerencial—uma estrutura criada pelo produtor, organizando suas 

movimentações financeiras, despesas e gastos. 

Centro de custos---são todas as atividades desenvolvidas dentro da propriedade que geram os 

maiores gastos para serem feitas. 
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Indexação de valores---converter um valor de momento em um determinado índice para 

utilizá-lo em relatórios futuros, para se obter uma base de valor. 

Desembolsos—são  as despesas comuns ,fáceis de serem controladas dentro de uma 

propriedade. 

Grupos de receitas e grupos de despesas—controle mais detalhados das finanças,um tipo de  

filtro que classificará a movimentação de entrada e saída de dinheiro na propriedade,sendo muito útil 

devido a complexidade de transações.  

Custos de oportunidade do capital investido na atividade—é o dinheiro que o produtor usará 

para desenvolver outras atividades, além daquela que está lhe dando lucro, ou até mesmo investir no 

mercado financeiro. 

 Avaliação dos resultados—avaliar lucros ou prejuízos, de que atividades vieram os lucros e 

como utilizar esse dinheiro, ampliando as atividades ou novos investimentos. 

 

4.RESULTADOS 

O empresário rural que seguir as propostas de Luciano Médici Antunes será um grande 

empreendedor,tendo possibilidades enormes de sucesso, gerando empregos ,renda e segurança  nos 

seus negócios.Sabe-se que as mudanças não são fáceis ,exigem tempo ,paciência, estudo e 

pesquisa.Depois de superar essas dificuldades a recompensa virá, pois com os conhecimentos 

adquiridos o mesmo nunca mais receberá o nome de “fazendeiro” no sentido amador e simples  que 

esse título sempre foi taxado, e sim,  conhecedor de seu próprio  negócio ,valorizando cada grão 

colhido ou cada metro de cerca comprada, tornando se assim um empresário rural.  

5.CONCLUSÃO 
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Fazer com que o produtor rural evolua profissionalmente, transformando seu negócio ,tirando 

de  sua mente pensamentos antiquados.Tendo controle total das atividades da propriedade, aplicando 

os métodos citados na pesquisa, agindo assim como um administrador moderno e 

atualizado.Conhecendo detalhadamente os custos ,ou seja ,os tipos de custos, investir corretamente os 

lucros que apareçam, calcular despesas,controlar estoques.Esses e outros dados são importantíssimos  

para o produtor conhecer a fundo seu negócio. 
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