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RESUMO 

 

O presente artigo possui como finalidade apresentar um modelo de gestão 

simplificado para propriedades rurais. Aonde se utiliza de ferramentas de Excel para 

a elaboração de tabelas para controle de gastos e produtividade. O modelo foi 

aplicado em uma propriedade rural situada na cidade de Maripá-PR que atua no 

ramo da agricultura a mais de 40 anos. O presente artigo busca apresentar modelo 

gestão que possa ser operado de forma simples e precisa. Apontando qual o custo 

total da implantação da cultura do milho segunda safra no ano de 2018. Para a 

elaboração deste artigo realizou o acompanhamento da cultura do milho, que 

envolveu desde o plantio até o fim da colheita. Assim podendo apontar os custos do 

trabalho empregado nas áreas. 
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INTRODUÇÃO  

  

A gestão rural é o conjunto de atividades que potencializam ao produtor rural o 

norte para sua propriedade agrícola, com a finalidade de reduzir seus custos e aumento 

da sua rentabilidade.  

As propriedades rurais passam por uma profunda transformação de gestão 

sejam elas relacionadas aos custos, georreferenciamento, este que dá suporte a 

agricultura de precisão, além da otimização de equipamentos bem como a redução de 

consumo de agroquímicos com a aplicação de novas técnicas. 

A gestão rural é uma das áreas da agricultura que vem se destacando cada dia 

mais no senário da agricultura nacional. Esta evolução possui direta ligação com as 

tecnologias que estão sendo adotadas no meio de produção com o uso de 

equipamentos de alta precisão e modelos de gestão eficientes, com o uso de softwares. 

O ato de gerir uma propriedade se inicia pela investigação e levantamento de 

todo o portfólio da propriedade, que vai partir do tamanho das áreas até quantidade de 

máquinas e estoque de produtos que se encontra na propriedade e a oferta de mão de 

obra disponível. 

Ainda apresentar de forma detalhada os seus custos de produção de acordo 

com cada talhão trabalhado, fazendo um apontamento aproximado dos custos por 

hectare e horas trabalhadas (homem e máquina) e insumos utilizados. Portanto o estudo 

busca confrontar os custos com sua produção bruta, para demonstrar a real taxa de 

lucratividade que a empresa rural apresentou no período de estudos. 

A importância deste estudo envolve além de aprendizado e a implementação de 

técnicas de gestão, bem como a difusão destas para a comunidade acadêmica e de 

gestão rural. O presente trabalho tem por objetivo apresentar a gestão rural de uma 

propriedade agrícola, sua implantação, bem como sugerir um modelo de gestão 

simplificado. 

 



 

 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

2.1 GESTÃO RURAL 

 Segundo Maximiano: gestão é o processo de tomar decisões e colocá-las em 

pratica sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo engloba 

quatro modelos principais de decisões, também chamados de processos ou funções: 

planejamento, organização, execução e controle. Maximiano, (2002) 

 Já para Melo (2003):  

“...os administradores das propriedades familiares orientam a produção 
baseada em objetivos estratégicos e/ou critérios de racionais e lógico, com 
intuito de minimização dos riscos bioclimáticos e de mercado, garantia de 
segurança alimentar e emprego da mão-de-obra da família, redução dos 
custos totais, em especial da produção, e investimento na melhoria e 
ampliações das condições de trabalho e produção.” 
 

 A gestão agrícola é fundamental para a maximização dos lucros, pois permite 

ao produtor uma análise detalhada dos seus custos dentro da área cultivada, 

contribuindo para a formação de um banco de dados que possibilitam consultá-las 

de forma simples e eficiente, melhorando seu desempenho no futuro. Dado o fato 

que os principais produtos produzidos são commodities e possuem seus preços pré-

determinados pelo mercado externo, ficando à cargo do gestor rural aumentar sua 

margem de lucro por meio da gestão de custo buscando cada vez mais otimizar 

seus fatores de produção capital, terra, mão de obra.  

 

2.2 USO DE TECNOLOGIAS NO CAMPO.  

Para Capra:  

“...a tecnologia tem fundamental papel em manter os sistemas socias 
inalteráveis devido a globalização das tecnologias empregadas... um dos 
pressupostos fundamentais da modernização, que excede o âmbito do 
presente estudo, é o de que as tecnologias são universais, significando, 
assim, que a sua adoção transformaria sistemas agrícolas, por exemplo, 

deixando intactos os sistemas sociais.” (Capra, 2002, p. 15) 

 

Considerando que a demanda por alimento vem em crescente aumento. Os 

setores produtivos tiveram que se adequar a isto impulsionando sua produção e 



 

 
 

produtividade este salto produtivo só possível devido as inovações tecnológicas e 

biotecnológicas que proporcionaram a otimização do fator terra alavancado a 

produtividade   

 

2.3 NOVAS TÉCNICAS NA APLICAÇÃO DE AGROQUIMICOS 

A inovação tecnológica se faz presente em todo processo agrícola sempre 

visando qualidade nos processos e eficiência não e diferente na aplicação de 

agroquímico processo no qual devesse observar com atenção pois tem suma 

importância no resultado final da atividade  

 Algumas tecnologias de aplicação de defensivos ajudam a diminuir percas, 

como exemplo os adjuvantes e variados tipos de bicos de aplicação de diferentes 

vazões, como os de baixa vazão que estão sendo recomendados no mercado 

(EMBRAPA, 2005). 

 Aliado a questão de novas técnicas de aplicação de agroquímicos busca se 

não só a otimização de custo mais também a redução do impacto ambiental e da 

atividade tornando a cada vez mais sustentável  

 

2.4 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS COM NOVAS TECNOLOGIAS 

As tecnologias na área da agricultura vêm evoluindo cada dia mais, em com 

isso surgiu novas tecnologias de produção como a agricultura de precisão. A mesma 

permite maior produtividade, pois ela fornece dados mais precisos de quais as 

necessidades da cultura.  

Para Batchelora (1997) agricultura de precisão é uma filosofia de manejo da 

propriedade rural na qual os produtores são capazes de identificar a variabilidade 

dentro de um campo, e então trabalhar aquela variabilidade para aumentar 

produtividade e os lucros. 

Já para a EMBRAPA: O termo agricultura de precisão consiste no uso de 

tecnologias atuais para o manejo de solo, insumos e culturas, de modo adequado às 

variações espaciais e temporais em fatores que afetam a produtividade das 

mesmas. (EMBRAPA, 1997) 



 

 
 

A agricultura cada vez mais vem tomando corpo de atividade empresarial, ou 

seja, cada vez mais baseada na relação custo x lucro isto força a implantação de 

modelos de trabalho cada vez mais eficiente trazendo com resultados equipamento 

e manejo que visam a otimização do trabalho e do capital na atividade de produção 

de alimentos  

 

2.5 SUCESSÃO NA PROPRIEDADE 

 Sabendo que dentro da gestão de qualquer atividade econômica a sucessão 

dos gestores sempre motivo de atenção na agricultura não se torna diferente é 

preocupação atual tanto de produtores como governo e sociedade a questão de 

condicionar novos gestores nas propriedades rurais  

 Perante  a todos os esforços que vem sendo realizados com o intuito de 

otimizar as condições de vida no campo, o olhar da sociedade, principalmente dos 

agentes ligadas ao meio rural, muda o sentindo e passa a trabalhar  o processo 

interno de continuidade das pequenas propriedades rurais, levando em conta o 

aprendizado e conhecimento adquirido desde a mais tenra idade, que faz com que 

os jovens optem por continuar com as atividades do campo (FEDERAÇÃO DOS 

TRABALHADORES NA AGRICULTURA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 

2014). 

 Mesmo com um número expressivo de programas e políticas que visam 

permanência do jovem no campo, a sucessão rural é um fator que passou a ser 

motivo de atenção. Este processo, que ocorria de modo natural e contava com certa 

pressão moral para a sua continuidade passa a ter a necessidade de ser repensado, 

avaliado (ABRAMOVAY, 1998). 

 A sucessão implica na sobrevivência, expansão e continuidade. Envolve fatores do 

passado, as expectativas e obrigações futuras, além dos valores da organização. 

(GRZYBOVSKI, 2002). 

Quando falamos de sucessão familiar nas propriedades rurais não estamos só 

falando de problema social que resulta o Êxodo rural. Mais também um problema 

econômico dado ao fato da importância econômica da agricultura familiar a conjura 



 

 
 

agrícola e pecuária brasileira garantir a existência da agricultura familiar e garantir a 

diversidade produtiva brasileira. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido em uma propriedade agrícola de médio 

porte, localizada no município de Maripá, PR que conta com uma área de 128,57 

hectares, com gestão familiar há mais de 40 anos. Nesta propriedade possui 

também dois funcionários, um técnico em agropecuária além de um mecânico e 

soldador.  

A coleta de dados se deu de acordo com pesquisa à campo, em forma de 

questionário de acordo com a metodologia descrita por Marconi e Lakatos (2003) e 

acompanhamento do ciclo de vida cultura do milho que se deu das datas de 

02/02/2018 à 20/08/2018. O delineamento utilizado pela pesquisa de campo foi do 

tipo exploratória e baseada nos referenciais teóricos dos autores e Marconi e 

Lakatos (2003)  

O estudo envolveu inicialmente o contato com o proprietário da propriedade 

rural seguido da aplicação dos questionários relacionados de acordo com o anexo 1, 

ao planejamento estratégico adotado no local e também o acompanhamento das 

atividades durante o período. A análise dos dados se deu pela exposição qualitativa 

categorizando as informações de acordo com a ordem dos questionamentos 

 

4. RESULTADOS  

 Com base no questionamento respondido pelo proprietário se deu inicio ao 

processo de implementação de um modelo de gestão simples utilizando como base 

tabelas elaboradas pelos próprios autores deste artigo, aonde serão apresentadas 

no decorrer do artigo. 

4.1 Processo de registro de produtos. 

 O processo de registro, possui grande importância para a propriedade rural 

permitido e o processo de gestão, para a análise de valores e registro de todos os 

produtos comprados.  



 

 
 

Tabela 1. Registro de entrada de insumos na propriedade para utilização na safra 2018/2018. 

FUCIONALIDADE QUANTIDADE EMBALAGEM VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

INSETICIDA 3 pct 5kg 154 462 

INSETICIDA 22 pct 5kg 154 3388 

FERTILIZANTE 
MIN. 

15 1 TON. 1460,31 21904,65 

FERTILIZANTE 
MIN. 

13 1 TON. 1627,62 21159,06 

FERTILIZANTE 
MIN. 

5 1 TON. 1460,31 7301,55 

SEMENTE/TSI 20 SCS 660,08 13201,6 

SEMENTE/TSI 50 SCS 729,36 36468 

SEMENTE/TSI 58 SCS 596,61 34603,38 

INSETICIDA 3 GL 218,01 654,03 

INSETICIDA 10 GL 218,01 2180,1 

ADJUVANTE 4 gl 370 1480 

INSETICIDA 16 pct 5kg 166,15 2658,4 

herbicida 5 BLD 269,36 1346,8 

INSETICIDA 1 GL 242,88 242,88 

herbicida 14 bld 236 3304 

INSETICIDA 12 GL 242,88 2914,56 

herbicida 5 BLD 268,87 1344,35 

ADJUVANTE 2 GL 399,4 798,8 

herbicida 6 BLD 241,67 1450,02 

INSETICIDA 2 pct 100g 151,05 302,1 

herbicida 4 pc 5kg 50 200 

INSETICIDA 11 l 194,5 2139,5 

INSETICIDA 10 GL 243,4 2434 

ADJUVANTE 4 GL 344,37 1377,48 

FUNGICIDA 3 GL 831,17 2493,51 

FUNGICIDA 2 GL 380,5 761 

FUNGICIDA 7 GL 350,5 2453,5 

ADJUVANTE 1 gl 86,31 86,31 

Fonte: Dados coletados diretamente do produtor rural 

 

 Nesta tabela conseguimos apontar o valor total do custo base para 

implantação da cultura do milho na propriedade. Aonde constatamos que o valor dos 

custos para implantação e produtos para tratos culturais foi de R$169.109,58 



 

 
 

, aonde através deste valor já conseguimos apontar um custo base por hectare para 

a implementação da cultura do milho safrinha 2018. Utilizando como base de calculo 

o valor total dos insumos dividindo pela quantidade de área: 

Custo dos insumos por ha.: 169.109,58/128,57=   1315,31R$/há. 
 

4.2 Plantio 

 O plantio é uma época de difícil mensuração dos insumos utilizados, 

apresentando como ponto critico a mensuração do fertilizante mineral utilizado, pois 

quando se efetua troca de talhão a plantadeira possui quantidades significativas de 

produtos em seus reservatórios. Porem foi utilizado cálculos matemáticos para fazer 

a apropriação da quantia de fertilizante mineral utilizada em cada talhão de acordo 

com seu tamanho. 

Tabela 2.: tabela apresenta dados referentes a quantia de produto utilizado para plantio e quantia de 
combustível utilizada. 

TALHÃO AREA 
(HÁ.) 

CONSUMO 
(LT/H) 

CONSUMO 
TOTAL 

TOTAL 
DE 

HORAS 

RENDIMENTO 
HORA 

SEMENTES 
KG 

ADUBO 
KG 

1 2 13 26 1,8 1,111111111 34,54 497 

2 4,84 13 62,92 3,1 1,561290323 88,42 1204,62 

3 16,94 13 220,22 9,3 1,821505376 298,53 4216,19 

4 14,92 13,8 205,896 11,5 1,297391304 309,5 4211,21 

5 16,34 13,4 218,956 11,2 1,458928571 301,45 4066,86 

6 16,94 13,1 221,914 11,3 1,499115044 310,49 4216,19 

7 21,29 12,8 272,512 10,5 2,027619048 340,64 5298,86 

8 35,3 12,9 455,37 19,9 1,773869347 564,8 8785,81 

TOTAL 128,57 
 

1683,788 
  

2248,37 32496,74 

 

 Já com o plantio concluído se dá a possibilidade de fazer o encerramento 

contábil da atividade contabilizando qual foi o custo total da sua execução, assim 

apropriando todos os valores referentes a despesas e custos da implantação da 

cultura nas áreas mencionadas. 

 



 

 
 

Tabela 3. critérios como rendimento de hectare por hora, consumo da máquina, tamanho de cada 
talhão, e quantidade insumos utilizados. A seguir apresentaremos a tabela de atividade de plantio.  

 

4.3. Tratos culturais 

 Os tratos culturais utilizados para controle de plantas daninhas e insetos 

danosos a cultura do milho, se caracterizarão pela utilização de agroquímicos 

dispensando tratos de cultura de forma manual. 

Os equipamentos utilizados para a pulverização agrícola foram um trator de 

75cv e um pulverizador de 2000 litros com comprimento de barras de 18 metros e 

como equipamento de monitoramento de pulverização um g.p.s. (sistema de 

posicionamento global) agrícola, que permitiu a computação dos dados de 

pulverização como a tempo de aplicação e o rendimento de hectare por hora 

 Com o processo de registro de produtos utilizados nos determinados talhões 

se inicia o processo de, coleta de dados que serão fornecidos pelo G.P.S.(sistema 

de posicionamento global) como rendimento por hectare para apontarmos o tempo 

de pulverização e apurar o valor da mão de obra utilizada na realização da atividade. 

Assim podemos fazer o apontamento exato de qual o valor real da pulverização. 

 No processo de coleta de dados das pulverizações de herbicidas houve uma 

falha na comunicação entre produtor e pesquisadores, onde acarretou no não 

registro das pulverizações. Porem com base nos dados de quantia de produto 

utilizado se estipulou um valor aproximado do custo da operação. 

Talhão Área 
(há) 

Adubo 
R$ 

Semente 
R$ 

Óleo 
Diesel 

R$ 

Mão de 
obra R$  

Auxiliar 
R$ 

Total 
R$ 

1 2 465,22 1.133,94 77,22 25,56 50,00 1.751,94 

2 4,84 1.758,74 2.902,82 186,87 44,03 50,00 4.942,46 

3 16,94 6.155,78 9.776,44 654,05 132,10 100,00 16.818,37 

4 14,92 6.148,36 11.210,52 611,49 162,59 100,00 18.232,96 

5 16,34 5.937,61 10.936,60 650,28 159,04 100,00 17.783,53 

6 16,94 6.313,69 11.264,57 659,07 160,46 100,00 18.497,79 

7 21,29 8.582,72 21.685,14 809,35 149,10 100,00 31.326,31 

8 35,3 12.826,00 19.113,96 1.352,44 282,58 150,00 33.724,98 



 

 
 

Tabela 4.2: tabela com dados referentes a aplicação de inseticidas. 

TALHÃO ÁREA 
(há.) 

INSETICIDA 
(A1) 

INSETICIDA  
(C1) 

T. PRODU. 
 (R$) 

RENDIMENTO 
(Há./h) 

1 2 62,84 ------- 125,68 13,00 

2 4,84 62,84 ------ 304,15 12,40 

3 16,94 50,90 ------- 862,25 12,30 

4 14,92 50,90 ------- 759,43 15,10 

5 16,34 50,90 ------ 831,71 14,80 

6 16,94 50,90 ------ 862,25 13,00 

7 21,29 54,92 ------ 1.169,25 13,80 

8 35,3 54,92 ------ 1.938,68 13,50 

7 21,29 
 

32,42 690,22 14,50 

8 35,3 
 

32,42 1.144,43 13,00 

6 16,94 
 

32,42 549,19 14,50 

1 2 
 

32,42 64,84 14,80 

2 4,84 
 

32,42 156,91 14,60 

 

Com estes dados podemos calcular que o custo da primeira operação de aplicação 

ficou em 8.335,89 reais considerando que em três talhões ouve reaplicação de 

herbicida devido à alta infestação de plantas daninhas. 

 

4.4 COLHEITA  

 A colheita do milho safrinha se deu da mesma ordem em que ocorreu o 

plantio, o tempo que as culturas levarão até o ponto de colheita foi de 155 dias em 

média. O grau de umidade do milho safrinha ficou na média de colheita 19,5 % de 

umidade, com media de impureza de 1,3%, colheita. Também constatamos que no 

decorrer da colheita ouve uma perda técnica de 1,2% referente colheitadeira, que se 

manteve aceitável perante ao produtor. 

No processo de colheita foi encontrado um impasse para o registro da mão de 

obra por hectare e rendimento de hectare por hora, pois o equipamento responsável 

pela colheita estava com seu orômetro avariado. Porém utilizou o salário que os 

envolvidos no processo recebiam, para calcular o seu valor por dia, assim atribuindo 

este valor a mão de obra. Já na questão do óleo diesel se realizou o rateio da 

quantia gasta, para atribuir os valores diretamente a seus respectivos talhões. 



 

 
 

Nestes valores de gastos com óleo diesel considerou toda operação onde avia um 

trator para transbordo, caminhão e uma colheitadeira. 

 

Tabela 4.2: gastos com combustível, valor base do combustível foi de 2,97. 

TALHÃO ÁREA (HÁ) COMBUSTÍVEL POR ÁREA COMBUSTÍVEL(R$) 

1 2 22,54 66,9438 

2 4,84 54,5468 162,003996 

3 16,94 190,9138 567,013986 

4 14,92 168,1484 499,400748 

5 16,34 184,1518 546,930846 

6 16,94 190,9138 567,013986 

7 21,29 239,9383 712,616751 

8 35,3 397,831 1181,55807 

TOTAL 128,57 1448,9839 4303,482183 

 

 Com todos os custos para a colheita já computados podemos assim apontar 

qual o foram todos os gastos referente ao processo, o valor final para realizar a 

colheita foi de 7.371,1 reais para toda operação. 

 Com todos os processos já concluídos podemos assim apresentar o valor 

final dos custos da cultura do milho de segunda safra do ano de 2018 na 

propriedade rural localizada no município de Maripá – PR. 

Tabela 5 valores apresentados sobre o valor final de todas as operações aonde inclui: combustível 

mão de obra e valores com produtos. Estarão descriminados na ordem das atividades. 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 

RECEITA (+) 
 

COLHEITA R$                425.206,75 

CUSTOS E DESPESAS (-) 
 

COMBUSTÍVEL R$                     7.425,00 
 

R$                     3.725,00 

INSUMOS R$                  169.109,60 

MÃO DE OBRA R$                   5.368,66 

LUCRO OPERACIONAL R$                239.578,49 

 



 

 
 

 A respectiva cultura apresentou um faturamento de 239.578,49 reais, sem os 

descontos de imposto de rende dentre outros. 

 

6. CONCLUSÃO  

O processo de coleta de dados é um processo simples aonde podemos, dar 

um novo significado a mulher do campo ou aos jovens, incumbi-los desse trabalho 

de “secretario do campo”, permitindo que os mesmos adquiram conhecimento a 

respeito de todas as atividades exercidas no campo, aprendendo qual a finalidade 

de cada produto e suas respectivas dosagens, também auxiliando a fixação do 

jovem no campo. Pois, com este modelo de gestão simplificada facilita a sua tomada 

de decisão. 

Com o emprego das tecnologias como agricultura de precisão torna o modelo 

de gestão mais se torna mais fácil, pois algumas tecnologias já possuem um sistema 

de monitoramento remoto, assim proporcionando que os dados possam ser 

coletados com maior facilidade. 

Com o processo de registro de todas as atividades proporciona ao produtor 

um histórico de gastos. Assim proporcionando facilitando o processo de reserva de 

capital para a próxima cultura. 
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