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Resumo
Por possuir características diferenciadas na sua forma de gestão, poucos trabalhos

da área administrativa são desenvolvidos visando à aplicação de técnicas gerenciais no
setor primário. Este artigo apresentará a aplicação do Método de Controle de Custos
Baseado em Atividades - ABC - (Activity-based-costing) para a realidade da produção
agrícola. Através do estudo da realidade do processo produtivo de uma propriedade rural
onde são produzidas rosas de corte, foi aplicado o método do ABC. Buscou-se elaborar um
formato de implantação do ABC que possibilite sua aplicação em outras etapas do processo
de produção de rosas. Foram levantados todos os custos envolvidos na produção de rosas,
calculados os consumos de energia elétrica de cada equipamento e apropriados às devidas
atividades da maneira mais precisa possível. Desta forma foram identificadas as atividades
que estão gerando mais custos. Este trabalho não contempla questões de interpretação das
informações geradas pelo ABC.

Palavras chave: ABC, agronegócios, flores, custeio, atividade.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 2 / 16 -

1. Introdução

O setor primário tem sofrido com a perda dos subsídios1 outrora aplicados e

encontra-se em uma situação de pouco poder quando comparado com outros setores das

cadeias produtivas. Desta forma, observa-se que a situação vivida pelos produtores rurais

brasileiros não é a mais confortável das já experimentadas. Os esforços exigidos para

adequação ao novo cenário do agribusiness trazem à tona questões que, por muito tempo,

não foram priorizadas nas discussões do setor agrícola, entre elas, eficácia em custos de

produção.

Dentro deste novo cenário, também surge a necessidade de coordenação do setor

com uma visão mais ampla, com alcance de toda a cadeia produtiva2. Desta forma é dada

mais atenção aos diversos elos das cadeias e discute-se seu gerenciamento como um todo,

englobando todos os agentes como uma só empresa. Pois um elo enfraquecido poderá levar

toda cadeia à perda de competitividade. Um desnível na qualidade dos serviços oferecidos

gera um agravo de competitividade, abrindo espaço para cadeias concorrentes de outras

regiões, ou até mesmo a substituição de hábitos de consumo dos produtos. Para PORTER

(1989) “a base fundamental do desempenho acima da média em longo prazo é a vantagem

competitiva sustentável”, o que na verdade é a grande meta de todas as empresas e cadeias

produtivas.

O papel das empresas rurais é muito importante nessa concorrência entre cadeias,

para que atuem em economia de livre mercado. A situação agrava-se com o fato de ser

ainda recente a mobilização dos agentes, na busca de estratégias setoriais para muitas

cadeias produtivas, no Estado do Rio Grande do Sul. Os produtores gaúchos de flores

enfrentam a forte concorrência dos produtores do Estado de São Paulo, que se encontram

em um estágio de organização bem mais adiantado, apresentando relativa tradição no setor.

Atualmente, os preços de venda são ditados pelo mercado, ficando o produtor com poucas

opções de estabelecer preços de venda. Nestas condições, o lucro do produtor rural é obtido

                                                          
1 Cabe lembrar que o Brasil até o começo da segunda metade dos anos 70 viveu um período conhecido como o
“milagre brasileiro” com taxas de crescimento do PIB superiores a 10% ao ano e com índices de inflação girando
em torno de 20% ao ano e fortes investimentos no setor primário. Segundo SILVA (1992) o setor agrícola foi uma
das grandes vítimas do agravamento econômico vivido na década de 80. A política agrícola vigente nos anos 80
era de incentivo às exportações para gerar divisas, desta forma nem todos os setores da agropecuária foram
prejudicados da mesma forma. José Graziano da Silva é professor titular e coordenador do Núcleo de Economia
Agrícola do Instituto de Economia da UNICAMP.
2 O conceito de Cadeia está relacionado ao conceito de Filière. Segundo ZYLBERSZTAJN (1995) “o conceito de
Fillière foi criado na Escola Francesa e que pode ser entendido como uma seqüência de operações que conduzem à
produção de bens. Sua articulação é amplamente influenciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela
tecnologia e é definida pelas estratégias dos agentes que buscam a maximização dos seus lucros. As relações entre
os agentes são de interdependência ou complementaridade e são determinadas por forças hierárquicas. Em
diferentes níveis de análise a cadeia é um sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua própria transformação”.
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através das receitas das vendas com os preços ditados pelo mercado, menos seu custo de

produção

Pode-se observar no gráfico a seguir, como a floricultura é uma atividade em

franco crescimento no Estado.

Figura 1.1. Tempo como Floricultor x Nº de Unidades Produtivas (Daudt 2000)3

A partir dos dados apresentados por Daudt, pode-se observar no gráfico a seguir

que a maioria dos produtores iniciou as atividades de floricultura há um ano.

Figura 1.2. Tempo como Floricultor x Nº de Unidades Produtivas (Daudt 2000)
Somente os produtores mais capitalizados e/ou com grau de instrução mais

elevado possuem ferramentas de controle de custos que lhes permitem analisar com maior

                                                          
3 Daudt é pesquisador do Departamento de Floricultura da Faculdade de Agronomia da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul UFRGS e apresentou uma parcial dos dados do senso 2000, por ocasião do II
Seminário de Floricultura do Rio Grande do Sul.
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segurança as viabilidades de suas ações. Para a outra grande parte dos produtores, que

atuam no mercado sem possuir um conhecimento seguro de seus custos de produção, a

viabilidade de suas atividades pode estar baseada na vantagem dos custos de logística; pois

o frete pago de São Paulo para Porto Alegre é consideravelmente maior que o frete pago

para curtas distâncias interestaduais.

A situação de real crescimento no número de produtores, detectada nos últimos

sensos pode ser considerada um indicativo de alta rentabilidade. O senso realizado pela

Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS, em 2000,

detectou não só um grande número de novos entrantes como também uma ampliação

significativa nas áreas já estabelecidas de culturas ornamentais, refletindo a capacidade de

aceitação destes produtos encontrada no mercado gaúcho.

O mercado de plantas ornamentais no Brasil já está passando de um mercado de

produtos de especialidade para um mercado de commodities de diversas espécies,

aumentando muito a necessidade de competir em custos. Dado a importância de pesquisas

relacionadas à aplicação de métodos de controle de custos da produção de flores; este

trabalho buscará utilizar um sistema de custeamento, que se adapte na gestão das atividades

dos produtores rurais. O presente estudo tratará especificamente, da realidade de um

produtor da região de Antônio Prado – RS – Brasil, que atua de forma integrada com a

empresa FLORA BRASILIAE. Atualmente, a empresa compra o material genético da

Alemanha, produz as mudas e as propaga, entrega as plantas já enxertadas ao produtor

integrado que fará sucessivas colheitas. Os passos seguintes das etapas realizadas pela

empresa seriam o beneficiamento e a logística relacionada ao armazenamento e transporte

dos botões.

Esta pesquisa passará por uma análise da literatura para determinação dos

melhores conceitos e práticas de aplicação e montagem de um modelo de controle de custos

das atividades, com utilização do Método do Custeio Baseado em Atividades, da função

produção de rosas em estufa.

2. METODOLOGIA

O presente artigo não pretende determinar com o custo de produção nele apurado,

necessariamente uma média dos custos de produção dos agricultores da região, pois não se

fez uma amostragem representativa e sim a análise de um caso isolado. Desta forma

buscou-se estudar um fenômeno em profundidade, dentro de seu contexto.
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Existe uma vantagem em estudar a situação real em seu ambiente natural, que

seria conhecer o comportamento das atividades na produção de flores, algo que é

considerado novo no Estado do Rio Grande do Sul. Permitindo assim, que sejam

apresentadas as principais peculiaridades da formação dos custos nos processo de cultivo de

rosas. Além do que, a floricultura é um dos setores que mais crescem e um gerador de

divisas em potencial. Também o fato de não haver conhecimento de nenhuma pesquisa de

cunho científico na área, tornou desafiadora a possibilidade de descrever a condição atual

de um representante do setor, atuando dentro de uma empresa de comercialização de forma

integrada; o que pode ser considerado uma forma evoluída de produção.

Para a aplicação do Método de Custeio Baseado em Atividades ABC, foi

selecionada uma organização entre diversas empresas do setor. A escolha deu-se pelo fato

da mesma apresentar uma estrutura administrativa diferenciada, ser a maior empresa

produtora de rosas do Rio Grande do Sul, ser experiente na abertura de espaço ao

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e ter mostrado interesse no resultado deste

estudo.

3. SISTEMA ABC (Activity-Bassed Costing)

Os sistemas tradicionais de custos vêm sofrendo alguns questionamentos sobre a

sua capacidade de prover, com precisão e riqueza de detalhes, o sistema de informações que

dará suporte às tomadas de decisões tanto estratégicas como operacionais. A partir desta

necessidade, na década de 80, passa a ser difundida a técnica ABC de Custeio.

Todavia o Custeio Baseado em Atividades para ser aplicado em sua forma mais

detalhada exige alguns cuidados, segundo NAKAGAWA (1998) gerenciar o nível de

detalhes é o que faz a diferença para o sucesso da implantação do ABC. Segundo COGAN

(1998) uma empresa que contenha mais de 300 atividades e que para implantar o ABC,

tenha feito algumas modificações / simplificações, mesmo chegando a uma estimativa não

satisfatória do ABC, ainda será superior aos resultados da contabilidade de custos

convencional, que é exata, porém errada.

Segundo CHING (1997) o ABC (Activity-bassed-Costing) descreve a forma como

a empresa emprega tempo e recursos para atingir determinados objetivos. Para MARTINS

(2000) o Custeio Baseado em Atividades, é um método de custeio que procura reduzir

sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. O

Custeio Baseado em Atividades (ABC), visa também o aperfeiçoamento dos processos,

com a visão horizontalizada, captando custos das atividades que poderão ser realizadas em

vários setores da empresa ou propriedade rural.
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Em suma, este método parte da premissa que os produtos e serviços demandam

por atividades para serem concluídos, e estas por sua vez originam custos para serem

realizadas. Por meio da alocação de custos indiretos pela intensidade que cada produto ou

serviço utilizou-se de cada atividade para ser concluído permite-se um mais claro

entendimento da relação causa-efeito de qualquer processo gerador de receita e custo.

Na situação atual em que se encontram as propriedades agrícolas brasileiras, ser

competitivo em custos é questão de sobrevivência. O que não ocorre com a mesma

intensidade nos Estados Unidos da América, Canadá, Japão ou em países europeus, onde as

políticas agrícolas amparam o produtor e muitas vezes até garantem sua renda de

subsistência. Com o atual quadro de desamparo político-econômico em que atua o produtor

rural brasileiro, e sob pena de sucumbir; ele pode estar caminhando, movido pela

necessidade, para ser também o mais qualificado do mercado mundial em termos de gestão

de custos.

Um papel que o custeio baseado em atividades deve desempenhar dentro das

empresas é o de atribuir valores às despesas indiretas e de apoio. No pensamento de

ATKINSON, ett alli (2000) as empresas estão introduzindo o ABC para superar a

inabilidade dos sistemas de custeio tradicionais em atribuir acuradamente custos indiretos e

de apoio. Pois a cada dia estes custos estão se tornando mais significativos, chegando a

representar totais de cinco a dez vezes mais que os custos de mão-de-obra direta. A

princípio dois fatores justificarão a viabilidade / necessidade de utilização do custeio ABC

nas propriedades rurais e principalmente nas de produção familiar, pois cada vez mais essas

empresas serão obrigadas a: diversificar e customizar sua linha de produtos e a utilização de

novas tecnologias. Saber o custo de produção de uma determinada variedade de rosa é

fundamental para analisar a viabilidade de um empreendimento. Pode acontecer de uma

variedade plantada juntamente com outras estar sendo subsidiada, sem saber-se que o preço

médio pago, não necessariamente cobrirá os custos de produção de tal variedade. Também

por ser o ABC um método capaz de apurar os custos indiretos cometendo o mínimo

possível de arbitrariedade.

Para o melhor entendimento do que ocasiona os custos é necessário saber quais

são as solicitações dos clientes. No pensamento ATKINSON, ett alli (2000) são as

necessidades dos clientes que justificam as atividades, que por sua vez criam os custos.

Para melhorar o desempenho dos custos é necessário verificar a eficiência e a eficácia com

que estão sendo realizadas as atividades.

Para aplicar o ABC na realidade da produção de flores em estufa, na região de

Antônio Prado, se buscou o entendimento do método com o auxílio de vários modelos,
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entre eles o apresentado por CHING (1997) que sugere sete passos como fundamentais para

o sucesso da implantação completa do ABC: Definição do escopo de análise, Levantamento

das atividades e criação do mapa de atividades, Cálculo do custo da atividade, Definição da

medida de saída da atividade, Rastreamento do custo da atividade e determinação do objeto

de custo, Classificação da atividade e Determinação do fator gerador de custo. Porém a

aplicação dos sete passos ultrapassaria o objetivo deste trabalho, que é testar a

aplicabilidade do método à realidade da empresa rural, desta forma serão aplicados somente

os quatro primeiros passos. Também será utilizado como suporte ao método, o modelo

desenvolvido e apresentado por MARTINS (2000) que serve de orientação em vários

momentos durante a aplicação. A aplicação da técnica do Custeio Baseado em Atividades

em muitos momentos foi adaptada seguindo o princípio do bom senso. A forma como

foram eleitas as atividades, ou até mesmo como foram eleitas a propriedade e a cultura a ser

estudada, exigiram uma série de contatos com técnicos ligados ao cotidiano da produção e

também pesquisadores das ciências agrárias e biológicas.

3.1. Definição do Escopo da Análise

A definição das prioridades do ponto de vista estratégico da empresa, consiste na

eleição de alguma(s) atividade(s) a ser(em) analisada(s). A parte da produção dos botões de

rosa, que é entendido como sendo o processo que inclui uma seqüência de atividades

compreendidas desde a implantação dos roseirais, a partir de mudas selecionadas e

adaptadas ao clima da região e já em estágio de produção, até a entrega dos botões

colhidos. Desta forma foi decidido que seria de grande importância uma análise criteriosa

nos custos de produção para auxiliar a elaboração dos contratos entre a empresa e seus

produtores integrados. A empresa busca, com este sistema de controle de custos, uma

homogeneidade na forma de apuração dos resultados entre os integrados. Facilitando assim,

a expansão de sua produção e uma melhor condição de negociação. Foi levado em

consideração o fato de que a aplicabilidade do ABC, muitas vezes é questionada, por

apresentar grandes dificuldades na sua implantação e manutenção. Cabe ressaltar que

nenhum produtor integrado à empresa possui equipamentos de informática para análise de

dados e que a aquisição de um microcomputador não está na pauta de suas prioridades.

Desta foram o nível de detalhamento dos dados a serem tratados e as informações

que serão extraídas, não serão as mesmas de uma grande empresa, onde existe mão-de-obra

qualificada para trabalhar com dados e apurações contábeis com maior profundidade. Por

outro lado, a implantação do sistema permitirá que a empresa FLORA BRASILIAE,

possuidora de sistemas de informática, trabalhe os dados coletados por seus produtores

integrados devolvendo-lhes informações que serão estratégicas para ambos, na busca da

eficácia.
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3.2 Levantamento das Atividades e Criação do Mapa de Atividades

A elaboração da lista das principais atividades, foi feita em conjunto4 com a

empresa e o produtor. As atividades principais foram divididas em cinco grupos nos quais

foram incluídas as restantes: irrigação / fertirrigação, colheita, aplicação de defensivos

agrícolas, aeração das estufas e transporte dos botões.

MAPA DAS ATIVIDADES

Figura 3.1 Mapa das atividades

Dicionário das 5 Principais Atividades

1. Irrigação / fertirrigação:. esta atividade consiste primeiramente na

identificação da necessidade de ser feita a irrigação. Tal identificação deve ser resultado da

constatação de baixa umidade do solo. Na propriedade, é realizada de forma empírica,

somente pelo acompanhamento da natureza. A fertirrigação, consiste na adição de adubos

químicos à água e é feita regularmente, utilizando o mesmo sistema de equipamentos da

irrigação. Dado o alto índice de chuvas na região e o fato de ser necessário a aplicação de

adubos utilizando água como veículo, a irrigação só é feita em casos raros de seca.

2. Colheita e podas: a colheita é feita diariamente na época da safra. Esta

atividade consiste na observação visual humana, de todas as plantas da estufa e imediata

identificação e corte dos botões que estão no ponto de colheita. A poda preventiva é feita no

momento após a colheita e o armazenamento das flores para serem transportadas. A

                                                          
4 Foi realizada uma reunião com a gerente de produção da empresa FLORA BRASILIAE, a Engª
Agrônoma Andréia Visentin, juntamente com o produtor que teve as atividades de sua propriedade
analisadas.

IRRIGAÇÃO /
FERTIRRIGAÇÃO

APLICAÇÃO DE
DEFENSIVOS

AERAÇÃO DA
ESTUFA

COLHEITA / PODAS

TRANSPORTE DOS
BOTÕES
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atividade de poda tem como objetivo, através da eliminação de partes da planta, promover o

fortalecimento, crescimento mais saudável e aumento da produtividade. Por partes das

plantas entende-se: botões que estão abertos, tortos ou defeituosos, hastes inclinadas que

perturbem o trânsito na estufa, secas ou defeituosas.

3. Aplicação de defensivos agrícolas: aplicar defensivos agrícolas consiste

em dosar e misturar com água os produtos químicos e aplicar nas roseiras. A aplicação é

feita com um compressor estático (fixo) fora da estufa, uma mangueira de 50 metros de

comprimento com barra e bico vaporizador. O agricultor, munido de equipamentos de

segurança contra intoxicação, entra na estufa segurando com a mão a barra metálica munida

com o bico vaporizador, e aponta na direção das folhas. A principal maneira de atuação

sobre as moléstias é a aplicação de defensivos agrícolas. Esta atividade caracteriza-se por

ser de cunho operacional.

4. Aeração da estufa: as rosas são principalmente atacadas por fungos. A

forma de propagação dos fungos é por esporos, e o meio de contaminação é o ar, desta

forma a importância de uma ótima aeração é vital para o perfeito desenvolvimento das

roseiras. A aeração da estufa é uma medida fitossanitária, feita geralmente com a suspensão

das cortinas laterais no começo da manhã, antes do sol nascer e fechamento das mesmas no

final da tarde, contando ainda o auxílio de ventiladores no caso de não haver vento

suficiente.

5. Transporte dos botões: o preparo para o transporte é feito a partir dos

feches de botões cortados, contados, emparelhados pelo caule e acondicionados em uma

caixa plástica com água até uma altura aproximada de 10 centímetros. A distância

percorrida é de aproximadamente 7 Km até a sede da empresa.

Com o mapa das atividades definido, tendo obedecido segundo CHING (1997) ao

critério de 20/80, selecionando 20% das atividades que representam 80% dos recursos e da

importância da área. Foi desprezado ou remanejado o restante das atividades por não

interferirem no resultado final da análise.

3.3 Cálculo do Custo das Atividades

Para chegar no custo das atividades, primeiramente serão apresentados todos os

custos, em seguida serão separados em custos diretos e indiretos. Depois todos os custos

serão apropriados às respectivas atividades.

Com uma observação sobre a relação direta e indireta, dos custos com cada

unidade de botão de rosa colhido se pode observar o seguinte:
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•  É possível associar parte da mão-de-obra da colheita diretamente a cada

botão de rosa. Porém torna-se difícil calcular com precisão quanto tempo é despendido para

cada planta ou botão, por exemplo: na aplicação de defensivos agrícolas, que é feita de

forma uniforme ao longo dos canteiros. Assim como a mão-de-obra utilizada para irrigação,

aeração da estufa ou transporte dos botões colhidos. Desta forma só será considerado custo

direto de mão-de-obra, a utilizada na colheita dos botões.

•  Os custos relacionados com a estufa, são resultado de um investimento

necessário para que a produção de rosas possa ser mantida. Desta forma são considerados

como custos indiretos. As depreciações são calculadas separadamente para cada item e no

caso da terra só é considerado o custo de oportunidade.

•  Os equipamentos também são utilizados na produção de todas os botões

de rosa da estufa, sendo de difícil alocação direta. Como a produtividade é considerada

homogênea, não se faz distinção entre uma planta e outra. Todas apresentam características

e exigências de trato iguais. Desta forma foram considerados como custos indiretos.

•  Os gastos com energia elétrica consumida pelos equipamentos e

iluminação da estufa não podem ser apropriados diretamente para cada botão de rosa pelos

mesmos motivos que os dos equipamentos. A utilização do recurso de iluminação da estufa

é mais comum no inverno, por anoitecer mais cedo e freqüentemente é necessário que se

faça algum tipo de trato com as plantas, terra ou manutenção da estufa.

•  O transporte é considerado custo indireto, pois seria inviável qualquer

tentativa de apuração direta. Os botões são acondicionados em feixes de 50 unidades,

enrolados em jornal e amarrados com barbante, porém toda a produção do dia é

transportada de uma só vez.

•  Os insumos, adubo e defensivos agrícolas são aplicados na estufa como

um todo, não podendo ser relacionado diretamente a cada botão de rosa. Desta forma são

tratados como custos indiretos.

Feitas essas análises, pode-se perceber que a maior parte dos custos de produção é
considerada indireta. Foram considerados diretos e indiretos os custos em relação à uma
unidade do produto botão de rosa, colhido na propriedade rural. Mesmo tendo sido
levantado o consumo de energia elétrica por equipamento, ele não pode ser alocado
diretamente por ser utilizado para toda a estufa. Como a estufa só possui uma variedade de
rosa não é necessário manter um controle da produtividade de cada roseira.

3.3.1 Memorial de cálculo

Todos os preços dos materiais apresentados na elaboração dos cálculos dos custos

de produção foram levantados no período de outubro a novembro de 2000, no Município de
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Antônio Prado RS. Para o cálculo do custo de oportunidade tomou-se por base o

rendimento da caderneta de poupança no dia 1º de outubro de 2000 (0,66% ao mês). Este

índice foi escolhido por ser o de mais fácil acesso a sua cotação e histórico, se comparado

aos rendimentos de outras culturas substitutas ou aplicações financeiras; além de ser a

aplicação mais utilizada no Brasil. Todos os valores de custos de oportunidade e

depreciação apresentados são referentes ao período de um mês. Em relação ao custo de

oportunidade da terra, o mais comum em cálculos de custo de oportunidade na área agrícola

é utilizar-se o valor de arrendamento5. Entretanto, não é comum no meio rural fazer-se um

contrato de arrendamento de uma área de 500 m², que reflete a dimensão da estufa. Para

determinar a quantidade de água para irrigação, também seria necessário dispor de

informações sobre os índices de percolação, que estão relacionados com a formação

geológica do terreno, envolvendo variáveis como: limites da bacia hidrográfica, porosidade

do solo, capacidade de retenção de água no solo, etc. Desta forma, por não influir na

aplicabilidade do Método ABC, o custo da água não foi considerado neste trabalho.

Os valores de vida útil dos equipamentos foram determinados pela observação do

produtor. Devido a sua experiência com estes equipamentos e materiais, tomou-se por base

a realidade vivida em sua situação. Pois nem sempre os valores de vida útil especificados

pelos fabricantes coincidem com a realidade.

                                                          
5 Arrendamento rural segundo CREPALDI (1998) é o contrato pelo qual a pessoa se obriga a outra, por
tempo determinado ou não, ao uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes de mesmo, incluindo ou não
outros bens, benfeitorias e facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola,
pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os limites
percentuais da lei.
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CUSTOS TOTAIS POR ITENS

Custo de oportunidade da terra R$ 1,98
Total dos postes R$ 7,69
Total plástico R$ 49,72
Total estrutura metálica da cobertura R$ 24,46
Total sistema elétrico R$ 19,14
Total sistema de levantamento das cortinas R$ 3,49
Sistema de ventilação R$ 18,31
Total das mangueiras R$ 15,54
Total motobomba R$ 8,18
Total filtro R$ 4,51
Total adubo R$ 23,20
Total peças hidráulicas R$ 0,83
Consumo de energia elétrica irrigação R$ 3,00
Total ferramentas R$ 6,00
Total sistema de pulverização R$ 27,76
Total consumo de defensivos agrícolas R$ 59,40
Consumo de energia pulverizador R$ 2,25
Total transporte R$ 148,27
Mão-de-obra R$ 110,86

Total Mensal R$ 534,59

CUSTOS TOTAIS POR ATIVIDADES

ATIVIDADE IRRIGAÇÃO / FERTIRRIGAÇÃO

Mão-de-obra R$ 20,80
*Terra R$ 0,40
*Postes R$ 1,54
*Plásticos R$ 9,94
*Estrutura metálica cobertura R$ 4,89
*Sistema elétrico de iluminação R$ 3,83
*Ferramentas R$ 1,20
*Manutenção R$ 1,37
**Somatório R$ 23,17
Mangueiras R$ 15,54
Motobomba R$ 8,18
Filtro R$ 4,51
Adubo R$ 23,20
Peças hidráulicas R$ 0,83
Consumo de energia da motobomba R$ 3,00

Total Mensal R$ 99,23
* Estes itens são comuns a todas as atividades, pois são indispensáveis para que

exista produção. Desta forma será apresentado somente o ** somatório, nas demais

atividades, que representam um total de R$ 23,17.
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ATIVIDADE COLHEITA E PODAS

Mão-de-obra R$ 31,20
**Somatório R$ 23,17

Total Mensal R$ 54,37

ATIVIDADE APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Mão-de-obra R$ 15,60
** Somatório R$ 23,17
Sistema completo de pulverização. R$ 27,76
Defensivos agrícolas R$ 59,40
Consumo de energia elétrica R$ 2,25

Total Mensal R$ 128,18

ATIVIDADE AERAÇÃO DA ESTUFA

Mão-de-obra R$ 5,20
** Somatório R$ 23,17
Sistema de levantamento das cortinas R$ 3,49
Ventilador R$ 9,31
Consumo ventilador R$ 9,00

Total Mensal R$ 50,17

ATIVIDADE TRANSPORTE

Mão-de-obra R$ 31,20
** Somatório R$ 23,17
Combustível do veículo R$ 96,00
Custo do veículo R$ 52,27

Total Mensal R$ 202,64

3.4 Definição das Medidas de Saída das Atividades e o Direcionador
O direcionador de custos segundo MARTINS (2000) é o fator que determina a

ocorrência da atividade, é a verdadeira causa dos custos. Desta forma buscou-se na análise
das atividades o fator que mais teria relação com o consumo de recursos.

Irrigação e fertirrigação: como elemento de partida da atividade foi definido o
consumo de adubo, pois este é o item quantificável que pode ser reconhecido como insumo
principal. Já como direcionador foi escolhido o tempo de bomba ligada, pois está
relacionado com a mão de obra, consumo de energia da bomba de irrigação, depreciação,
custo de oportunidade, etc. (horas de bomba).

Na determinação do custo da hora de bomba, pegou-se o custo total da atividade e
dividiu-se por 10, que é o número de horas que a bomba é acionada por mês. Chegando-se
ao seguinte resultado:

Custo da atividade R$ 99,23
Custo da hora/bomba R$ 9,23
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Colheita e podas: como elemento de partida são considerados os botões, galhos,
etc. E como direcionador será utilizado o número de rosas colhidas, pois representa de
forma clara o resultado esperado da atividade. (número de botões)

Para a determinação do custo de colheita de cada botão de rosa, pegou-se o custo
total da atividade e dividiu-se pelo número de botões colhidos por mês. Como são colhidos
5.500 botões, chegou-se ao seguinte custo para colher cada botão:

Custo da atividade R$ 54,37
Custo do botão de rosa colhido R$ 0,0099

Aplicação de defensivos agrícolas: como insumos de partida são considerados o
consumo de agrotóxico e a energia elétrica utilizada pelo compressor. Enquanto o
direcionador será o tempo de utilização do sistema. Sendo a vazão constante, o número de
horas utilizadas na atividade representa a quantidade de solução aplicada. Possibilitando
entender o consumo de defensivos agrícolas, mão-de-obra, depreciação do equipamento,
etc. (horas do sistema em funcionamento).

Para a determinação do custo da hora de aplicação de agrotóxico, pegou-se o custo
total da atividade e dividiu-se pelo número de horas que o sistema é acionado por mês.
Neste caso o sistema é utilizado durante cinco horas / mês.

Custo da atividade R$ 128,18
Custo da hora de utilização do sistema R$ 25,64

Aeração da estufa: como insumos ou partidas desta atividade foram determinados
os levantamentos e abaixamentos das cortinas e o acionamento dos ventiladores. O
direcionador será o tempo gasto nos procedimentos de execução destas tarefas. (horas de
aeração).

Para a determinação do custo da hora de aeração da estufa, pegou-se o custo total
da atividade e dividiu-se pelo número de horas que os ventiladores são acionados em um
mês. Como nos dias em que tem vento forte não é necessário acionar os ventiladores,
calculou-se uma média de utilização de 30 horas / mês. Nos dias com bastante vento, para
uma boa aeração da estufa basta que sejam levantadas as cortinas.

Custo da atividade R$ 50,17
Custo da hora R$ 1,6723

Transporte dos botões de rosa: a partida ou insumo desta atividade é a própria
condução do veículo, o fato de carregar e transportar os botões. Enquanto o direcionador
será relacionado à distância percorrida (Km rodado).

Para a determinação do custo do Km rodado, pegou-se o custo total da atividade e
dividiu-se pelo número de Km rodados em um mês. Como cada ida e volta somam 14 Km,
e são feitas entregas diariamente, o total de Km rodados em um mês é de 420 Km.

Custo total da atividade R$ 202,64
Custo do Km rodado R$ 0,4825

Após terem sido cumpridos os quatro passos da implantação do ABC que foram

propostos neste trabalho: definição do escopo da análise, levantamento das atividades,

criação do mapa e dicionário de atividades, cálculo do custo das atividades e definição das
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medidas de saída das atividades e o seu direcionador; pode-se concluir que o custo de

produção de um botão de rosa é o somatório dos custos das atividades mensal (R$ 534,59),

dividido pelo número de botões colhidos em um mês (5500 botões) resultando em (R$

0,0972 cada botão de rosa entregue na sede da empresa).

CONCLUSÃO

Estabelecer uma produção de flores para exportação, em um país em

desenvolvimento, pode ser de iniciativa de um empresário do próprio país ou de um

empresário de um país importador que deseje conseguir vantagens comparativas para

preços competitivos. A forma como é feito o controle de custos na pequena propriedade

rural sul-rio-grandense é carente de precisão e detalhes, para que possam ser tiradas

conclusões e tomadas decisões importantes sobre a sustentabilidade econômica de suas

atividades. Enfrentando variáveis nem sempre passíveis de previsão em médio prazo, como

é o caso do clima, o produtor busca soluções para a redução de custos e mostra ser

competitivo, alcançando o custo de R$ 0,0972 por botão de rosa colhido.

Todavia, o produtor desta região atua no cenário mais desfavorável entre todos os

seus principais concorrentes internacionais. Segundo dados da Organização Mundial de

Comércio OMC as importações mundiais em 1995 chegaram a US$ 3.716,80 milhões. Os

subsídios alemães e holandeses, primeiro importador e primeiro exportador mundial de

flores respectivamente, causam grandes impactos nos mercados internacionais. Pois as

importações da Alemanha representam mais de 30% deste montante e as exportações da

Holanda giram em torno de 60% do total mundial. Enquanto na América do Sul, a

Colômbia, maior exportador sul-americano de flores, recebe auxílio internacional para

implantação da floricultura como atividade substituta de culturas com intervenção.

Com o desenvolvimento do estudo conclui-se que o Método de Custeamento

Baseado em Atividades se adapta e pode ser utilizado no setor primário do agronegócio.

Mesmo sem a utilização de equipamentos de informática, o produtor poderá controlar os

custos de suas atividades e se beneficiar das informações geradas pelo método. Apesar de

não se utilizarem de equipamentos mais precisos para controles financeiros e

desconhecerem técnicas contábeis modernas de mensuração, muitos produtores da região

norte do Estado do Rio Grande do Sul estão com a atenção voltada para seus custos de

produção.

Com a aplicação do método ABC em uma etapa da produção, também fica a

possibilidade de utilizar-se o método em outras etapas do processo de produção de rosas e

outros elos desta ou de outras cadeias produtivas agrícolas, devido a sua precisão e grande
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possibilidade de fornecimento de informações gerenciais. Uma vez assimilado o

mecanismo de preenchimento de planilhas de custo e a distribuição dos custos pelas

principais atividades, através do Custeio Baseado em Atividades, o agricultor passa a dispor

de um excelente aliado na busca da competitividade.
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