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1. RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade demonstrar se a crise hídrica brasileira influenciou 

nos preços de custos da ração para gado de corte na Cooperativa Agropecuária de 

Auriflama – SP. Para conseguir atingir tal objetivo, foram elaborados os seguintes 

objetivos específicos: Discutir os efeitos da escassez de água no processo 

agropecuário; Comprovar se a crise hídrica interferiu no preço final da ração; Evidenciar 

os principais obstáculos identificados no preço de custo da ração; Descrever os 

princípios da contabilidade de custo e sua importância para os produtores rurais; 

Demonstrar as variações do custo da ração bovina na Cooperativa Agropecuária de 

Auriflama – SP, refletidos sobre os custos da ração de engorda de bovinos produzida 

basicamente com milho triturado e farelo de algodão. Análise por meio de pesquisas 

documentais, entrevistas com especialistas e cooperados até qual ponto a atual crise 

hídrica interferiu no preço de custo da ração produzida na cooperativa de Auriflama, e 

seus possíveis danos causados em suas atividades. 

 

2. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a região sudeste está sendo marcada pela crise hídrica durante a 

segunda década do século XXI, a escassez da água e as altas temperaturas ocorridas 

neste período, é um desafio para a sociedade em geral, e principalmente para a 

atividade agropecuária. Ao longo desse artigo iremos analisar se o custo da ração para 

bovinos no sistema semi-confinamento comercializada na Cooperativa Agropecuária de 

Auriflama/SP provocou variações em consequência da crise hídrica. 

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo – FAESP em 

seu informativo trimestral (Ano X, numero 2, 2014, p. 8 e 9) ouviu os principais 

dirigentes rurais, das regiões afetadas no estado, tentando inteirar-se da situação. 

Constatou-se que a maioria dos produtores relatou algum impacto em consequência da 

seca na zona rural, e alguns agricultores, vira-se obrigados a destinar sua produção à 

silagem, com o intuito de amenizar suas perdas e tentar cobrir os custos de produção, 

uma vez que o desenvolvimento das lavouras não foi satisfatório e tornara a colheita 

economicamente inviável. 
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Diante deste cenário no interior do estado de São Paulo, onde se localiza o 

município de Auriflama, temos a seguinte problemática: se a crise hídrica brasileira 

atual afetou os custos da ração para gado de corte na Cooperativa Agropecuária de 

Auriflama? 

 

3. OBJETIVOS 

O presente artigo tem por finalidade demonstrar se a crise hídrica brasileira 

influenciou nos preços de custos da ração para gado de corte na Cooperativa 

Agropecuária de Auriflama – SP. 

Para conseguir atingir tal objetivo, foram elaborados os seguintes objetivos 

específicos: Discutir os efeitos da escassez de água no processo agropecuário; 

Comprovar se a crise hídrica interferiu no preço final da ração; Evidenciar os principais 

obstáculos identificados no preço de custo da ração; Descrever os princípios da 

contabilidade de custo e sua importância para os produtores rurais; Demonstrar as 

variações do custo da ração bovina na Cooperativa Agropecuária de Auriflama - SP.  

 

4. METODOLOGIA 

Quanto à metodologia e sua forma de abordagem, apresenta-se as análises 

quantitativa e qualitativa, que foram abordados através de dados coletados na 

Cooperativa Agropecuária do município de Auriflama - SP, localizada no noroeste 

paulista, utilizou-se procedimentos metodológicos baseado em pesquisa de campo; 

pesquisa documental e pesquisas bibliográficas. 

 Pesquisa bibliográfica, baseando em revisão da literatura existente em livros, 

dissertações, artigos científicos e materiais sobre o conteúdo em sites na 

Internet; 

 Pesquisa Documental: analisando relatórios contábeis e concluindo o 

levantamento dos custos; 

 Pesquisa de campo: realizadas através de levantamentos e entrevistas. 

De acordo com Severino (2013, p. 122 e 123, cap. 3) a pesquisa bibliográfica é 

aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas 

anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc. [...] No caso da 
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pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não 

só de documentos impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais como 

jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos 

textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir 

da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise [...] Na pesquisa de 

campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta dos dados é 

feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 

observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os 

levantamentos (surveys), até estudos mais analíticos. 

Sendo assim para alcançar os objetivos desta pesquisa foi necessário utilizar os 

três tipos de pesquisa citados acima, identificando que para Andrade (2010, p. 117, 

cap. 11) “Metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na 

busca do conhecimento”, para a elaboração, desenvolvimento e conclusão deste artigo 

foram indispensáveis à utilização desses métodos mencionados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Introdução a contabilidade de custo 

 A contabilidade de custo surgiu durante a industrialização, com os avanços da 

época, tornando mais complexo o controle dos gastos com a produção, o contador 

necessitou se adaptar e criar novos procedimentos para realizar tais controles. A partir 

de então, nasceu uma nova forma de contabilização. 

No que tange a contabilidade existem vários segmentos, a Contabilidade 

Financeira, a Contabilidade de Custo e a Contabilidade Gerencial, que estão 

intrinsicamente interligadas, “A tarefa dos registros dos fatos está ligada à 

Contabilidade Geral ou Financeira. O controle das operações e dos custos e a solução 

de problemas específicos estão ligados à Contabilidade Gerencial [...]” (CREPALDI, 

2002, p.13).  

Conforme Crepaldi (2002, p.16) os objetivos da Contabilidade de Custo vão além 

de meros controles de custos e estoques, no século XX, com a crescente complexidade 

do mundo empresarial torna-se a ser mais importante na área gerencial da empresa, no 
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planejamento, controle de custos, na tomada de decisões e no atendimento a 

exigências fiscais e legais. 

É Importante ressaltar que custo e despesa são diferentes, sendo que o custo 

são os gastos utilizados na produção de um produto ou serviço, e a despesa é 

basicamente todos os gastos não utilizados na atividade produtiva, mas que tem a 

finalidade de obtenção de receitas. 

Segundo Viceconti e Neves (1997, p.8) a definição de custo é um gasto relativo à 

bem ou serviço utilizado especificamente para a produção de bens ou serviços, ou seja, 

tudo o que for usado para a fabricação/produção de um bem ou serviço é denominado 

como custo. 

 

5.2 A cidade de Auriflama e sua cooperativa agropecuária 

A cidade de Auriflama é um município brasileiro localizado no noroeste do estado de 

São Paulo que se destaca pelo forte setor industrial no ramo de confecções, mas 

sempre destacou pelo grande campo regional relacionado à agropecuária, com um 

grande número de produtores rurais e pecuaristas residentes na cidade e região. 

Devido à grande procura por produtos destinados a essa área, foi criada em 

2010 a Cooperativa Agropecuária de Auriflama (COOPERSINDI), pelos produtores 

rurais da região com a finalidade principal de fornecer mercadorias com valor abaixo do 

mercado e prestações de serviços profissionais ligados a da área. O inicio da 

cooperativa e sua fundação está relacionada ao Sindicato Rural de Auriflama, devido às 

mudanças ocorridas nas ultimas décadas.   

A “COOPERSINDI” foi criada a partir da junção de Cooperativa e Sindicato. Em 

04 de agosto de 1985, nasceu o sindicato rural de Auriflama, cujo ideal naquela data 

seria ser o fortalecimento das atividades agropecuárias no município, para isso, 

reuniram-se vários agropecuaristas e aprovaram os estatutos, que iriam nortear os 

rumos do sindicato. Depois de 13 anos de atividades no setor de agronegócios tornou-

se inviável a continuidade dessas atividades em virtude da legislação não ser mais 

favorável, sendo assim tinham duas opções, a primeira seria encerrar as atividades e a 

segunda consistia em se criar uma cooperativa que pudesse dar continuidade aos 

trabalhos. 
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Sendo assim, foi criado a Cooperativa Agropecuária e apresentado o estatuto 

permanente elaborado de acordo com a Lei Federal nº 5.764 de 16/12/1971, que 

regulamenta a criação das cooperativas, e formada uma comissão para elaborar os 

trabalhos para o processo de fundação, que aconteceu em 10 de janeiro de 2011. 

Não existe um limite máximo estabelecido para a quantidade de cooperados, em 

maio de 2015 o número de cooperados estava em torno de 215, todos cadastrados 

possuem inscrição estadual, e em todas as vendas e movimentações são emitidas 

notas fiscais eletrônicas. Em relação às assembleias, todos os cooperados são 

convocados, e o sistema é totalmente democrático sendo o peso de cada cooperado é 

equivalente a um voto.  Sua finalidade não é a obtenção de lucros, e sim prestações de 

serviços para os cooperados, o que faz com que a “COOPERSINDI” possua um preço 

abaixo do mercado.  

 

5.3 Crise Hídrica 

A Terra é o terceiro planeta mais próximo do sol, e mesmo tendo seu nome de 

Terra ela é composta por 75% de água conhecida também como “planeta azul”, apesar 

de ter 75% de sua superfície recoberta por massas líquidas a água doce não 

representa mais do que 3% desse total, distribuídas em rios, lençóis freáticos 

superficiais e atmosfera e também nas calotas polares e lençóis freáticos profundos. 

Embora a Terra tenha muita água a sua população possui um número 

surpreendente o Banco Mundial estima que em no ano de 2000 eram 6,102 bilhão de 

habitantes e já em 2013 são 7,1251 bilhão, ou seja, em 13 anos o aumento foi de 

16,766%. 

Com o aumento da população mundial também sofreu aumento os itens 

necessários para a sobrevivência humana como, por exemplo: a água, nesse 

crescimento populacional mundial a água está sendo mais consumida tanto para 

necessidades fisiológicas, quanto para alimentos e para investimentos como, por 

exemplo, na parte agropecuária.  

O crescimento da população não está interferindo apenas no consumo da água, 

mas devido aos avanços tecnológicos e industriais, as agressões à natureza, os 

desmatamentos, o excesso de lixo descartado de forma irregular e o crescimento da 
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urbanização, fatores cruciais para que os fenômenos naturais começassem há atingir o 

planeta com mais intensidade e frequência, assim como se não bastassem as estações 

do ano, as variações climáticas estão cada vez mais imprevisíveis. 

A água é um recurso insubstituível para todos nós, e a sua escassez que já é 

evidente no século XXI, torna-se motivo de brigas territoriais, ameaçando atividades 

que envolvem a agricultura e a pecuária. Mesmo sendo o Brasil um país privilegiado, 

possuindo a maior quantidade de água potável no planeta, vivencia uma crise hídrica 

preocupante, onde a região com maior PIB do país, sua população padece com a falta 

de agua em suas torneiras. 

No site The World Bank em 10 de março de 2015 foi postada uma reportagem 

que o Brasil é um dos países que lideram o ranking sobre qual país tem a maior 

quantidade de água, e mesmo assim os brasileiros estão tendo que lhe dar com a falta 

de água, até regiões como estado de São Paulo que fica no sudeste Brasileiro estão 

sofrendo com a crise hídrica. O sofrimento é ainda maior quando se coloca em vista 

que essa região é uma forte produtora de carne bovina e de grão como milho e soja 

que sofrem com a estiagem prolongada e a seca. 

A crise hídrica é o resultado do consumo desregrado de água que é retirada na 

natureza, suas variações climáticas resultantes da agressão humana ao meio ambiente 

e falta de investimentos para evitar essa situação. 

 

5.4 “Coopersindi” e a crise hídrica  

A função da cooperativa “Coopersindi” é revender mercadorias com preços 

abaixo do praticado no mercado aos seus cooperados, produzindo uma boa quantidade 

de rações, todas formuladas por um especialista em zootecnia e semestralmente 

analisadas pelo ministério da agricultura.  

Dentre elas existe a ração coopersindi semi-confinamento 20%, a qual será o 

objeto de nossa pesquisa em relação ao seu preço de custo e a seca que atinge a 

região sudeste do Brasil. Devido à formulação da ração em questão ser constituída de 

66% de farelo de milho e 25% de farelo de algodão, a escassez de água e o aumento 

da temperatura, comprometem a qualidade e quantidade desses produtos. 
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Gráfico 01 - Formulação da Ração 

Formulação da Ração

Milho Moído /  66%

Farelo de Algodão / 25%

Sal Mineral Fosbovi
Confinamento 10  /  7,5%

Sal Mineral Fosbovi Engorda /
1,5%

66% Milho moido

25% Farelo de 

Algodão

7,5% Sal mineral confinamento

1,5% Sal mineral engorda 

       

FONTE: COOPERSINDI, (2015). 

Segundo o Informativo FAESP-SENAR/SP número 1, março-abril/2015, estima-

se ter ocorrido uma ligeira tendência em migração da área do milho para a soja. O 

défice hídrico afetou o pendoamento e o enchimento dos grãos no milho e prejudicou o 

desenvolvimento da soja. Nas regiões norte, nordeste, oeste e centro do estado de São 

Paulo, muitos produtores relataram perdas pontuais de até 50% e até 70% de suas 

lavouras. 

 

6. RESULTADOS 

Trazendo esses indicadores para a cooperativa de Auriflama, foi constatado em 

uma amostra dos cooperados, que 100% perceberam um aumento no custo da ração 

nos últimos anos, mas mesmo assim 80% ainda consideram vantajoso investir em 

engorda de gado, sendo que a atividade agropecuária possui um bom retorno 

financeiro. 
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Em uma entrevista com o especialista em Zootecnia responsável na cooperativa, 

fica claro o agravamento da crise hídrica e sua interferência no preço de custo da ração 

coopersindi semi-confinamento 20%, o especialista relata que o custo da ração foi 

relativamente afetado, porque à medida que se tem o déficit hídrico, impacta 

diretamente em todas as fases da planta, consequentemente há uma diminuição na 

produção desta, ocorrendo então posteriormente uma alteração de preço nesta matéria 

prima utilizada, pois a ração é basicamente de cereais (farelo de milho e farelo de 

algodão); com a seca dos últimos anos aumentando, já era esperado que a produção 

de grão fosse afetadas, e consequentemente também a ração. A engorda de gado pelo 

sistema da ração tem suas vantagem e desvantagens, de acordo com as condições 

internas e externas de cada organização, sendo que para engordar o gado o cooperado 

pode ter ajuda da pastagem, mas devido à seca, a pastagem também foi danificada, 

sendo assim, os investimentos em ração tiveram que ser maiores para poder suprir a 

necessidade que a pastagem não complementou, o que contribuiu para que a carne 

chegasse ao consumir final com um preço mais elevado . 

O preço de custo da fabricação ração “coopersindi” semi-confinamento 20% 

envolve custos diretos e indiretos e sua matéria prima altera o seu custo, ou seja, 

quanto maior a variação no valor da matéria prima, maior será a variação no custo da 

ração, portanto o preço da ração é uma variável que oscila o preço de custo conforme a 

gravidade da crise hídrica, alterando de acordo com a organização e região.   

Outro fator relacionado ao custo da ração é a energia elétrica, item essencial 

para produção do produto, e em virtude de a energia elétrica no Brasil ser em grande 

parte produzida por hidrelétricas, também sofre variações devido à crise hídrica. O 

Banco Central do Brasil informou por meio do relatório de inflação do segundo trimestre 

de 2015 que “A energia deve ter um reajuste de 43.4%” 

Comparando os valores obtidos, embora no terceiro trimestre de 2014 o preço de 

custo tenha diminuído em até mais de 10% o primeiro semestre de 2015 foi encerrado 

com uma elevação no preço de custo da ração “Coopersindi” de aproximadamente 7% 

em relação ao começo de 2014. Para melhor visualização dessa variação, observe o 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 02 - Variação do Custo da Ração 

 

FONTE: COOPERSINDI, 2015. 

A partir da comparação dos dados obtidos, observamos que houve um grande 

aumento no custo durante o período da estiagem, mesmo sendo a mesma época da 

safra dos grãos relacionados, e que devido à escassez de chuvas durante o ano de 

2014, notou-se uma grande queda em sua produção, e que ocasionou esse aumento 

no custo da ração neste período. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por mais que a região noroeste do estado de São Paulo seja uma grande 

produtora de milho, a quantidade de chuva é ineficaz para que a qualidade e 

quantidade produzida estejam dentro do previsto, concluímos que a variação climática 

impacta diretamente nas organizações relacionadas à atividade agropecuária, tanto o 

excesso ou a falta de água, é sem duvida o que norteia os rumos da agropecuária, 

devido a isso o titulo “aguapecuaria”. A crise hídrica forma uma corrente neste setor, 

que incluem tanto os agricultores que tem prejuízos em suas plantações, quanto para 
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os pecuaristas que com a falta de Água, ficam sem pastagem para o gado, 

necessitando substituir por ração, como para as cooperativas agropecuárias que sofre 

com a falta de matéria prima qualificada para suprir essa necessidade. Os pecuaristas 

precisam investir mais em ração para manter a qualidade da carne, terminando com o 

consumidor final pagando o aumento do preço da carne bovina. 
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