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RESUMO 

 

  

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso é analisar a viabilidade da produção de leite 
em uma propriedade que não possuía gestão nos custos de produção de leite, de forma 
estruturada. Para tal análise, foram coletados os custos da produção de leite nos meses de 
julho, agosto e setembro de 2012. Os dados foram coletados diariamente pelo proprietário e 
registrados em planilhas de controles para melhorar a eficiência das informações. A análise 
dos dados, além da apuração dos custos de produção, possibilitou uma análise comparativa 
entre as receitas e as despesas da atividade no trimestre estudado. É importante ressaltar que o 
estudo, que buscou analisar a viabilidade da produção de leite, preocupou-se em demonstrar a 
margem de lucro, sem ser descontado o IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). A partir do 
estudo realizado, foi possível constatar que os três períodos analisados apresentaram lucro, 
embora o desempenho demonstrado pela atividade no período tenha apresentado uma baixa 
de preço, devido à safra de leite. Concluiu-se, também, que o produtor deve continuar a utiliza 
as planilhas elaboradas para manter o controle de viabilidade, a fim de garantir melhor 
gerenciamento da propriedade.    
 
Palavras-chave: Gestão de custos; Viabilidade de produção; Produção de leite.   
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ABSTRACT 

 

  

The aim of this dissertation is to analyze the viability of milk production in a property that did 
not have the management costs of milk production, in a structured way. For this analysis, we 
collected the costs of milk production in the months of July, August and September 2012. The 
data were collected daily by the owner and logged on spreadsheets of controls to improve the 
efficiency of the information. The analysis of the data, in addition to the calculation of 
production costs, allowed a comparative analysis between the revenue and expenditure of the 
activity in the quarter. It is important to note that the study sought to analyze the viability of 
milk production, worried in demonstrating the profit margin, without being discounted the 
IRPF (Individual income tax). From the study, it was found that the three periods studied 
showed a profit, although the performance shown by activity in the period has brought a low 
price due to the crop of milk. It was found that the producer must continue to use the 
worksheets designed to keep track of viability, in order to ensure better management of the 
property. 
 
Keywords: Cost management; Viability of production; Milk production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As transformações tecnológicas e administrativas estão ocorrendo de forma rápida e 

constante, levando as pessoas a viverem em um mundo sem fronteiras, no qual todos os 

agentes ligados à cadeia produtiva da pecuária leiteira participam de uma forma mais ou 

menos intensa, neste processo de transformação e profissionalização na gestão da propriedade 

rural. 

Frente à globalização dos negócios, é comum a crescente exigência pela entrega de 

produtos de qualidade, sendo que na produção leiteira esta regra está cada vez mais em 

evidência. Para que os níveis exigidos em termos de qualidade de produto sejam atendidos, 

mantendo uma margem de lucratividade compatível com a manutenção e desenvolvimento da 

atividade, é preciso ter uma gestão precisa do negócio em todos os seus aspectos. 

A viabilidade da atividade leiteira dentro de uma propriedade rural estruturada e com 

outras atividades produtivas, será calculada de forma abrangente e direta, levando-se em 

consideração os investimentos necessários em qualidade e genética do rebanho, máquinas, 

equipamentos e instalações, bem como, dos insumos necessários e a mão-de-obra empregada 

para o desenvolvimento do negócio. 

Para que possamos fazer um diagnóstico, e a partir deste realizar a estruturação dos 

custos de produção, bem como a rentabilidade obtida na atividade, será desenvolvido com 

este trabalho de pesquisa, a implantação de ferramentas que possibilitem ao final da análise 

ter uma visão geral e assertiva sobre a margem bruta e a margem líquida da atividade 

estudada. 

A atividade pecuária leiteira na propriedade é desenvolvida pelo grupo familiar e a 

gestão não é trabalhada de forma detalhada quanto aos seus custos em todos os aspectos, bem 

como não é realizado o detalhamento das despesas empregadas direta e indiretamente na 

atividade. Neste contexto, para se obter com precisão a realidade do empreendimento no 

tocante a sua viabilidade, o trabalho buscará identificar detalhadamente, quais os custos 

envolvidos na produção de leite e qual a margem líquida deixada pelo negócio. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A produção mundial de leite de vaca vem apresentando taxas expressivas de 

crescimento ao longo dos anos, onde somente a partir da última década, segundo dados da 

Embrapa, o setor registra um aumento de aproximadamente 25% na quantidade de litros 

produzidos. Neste mesmo contexto, em uma análise do mercado nacional, o crescimento 

registrado no mesmo período é de aproximadamente 63% na quantidade de litros produzidos.  

Na região sul do Brasil, acompanhando os estudos divulgados pela Embrapa, o 

crescimento em litros de leite produzidos é de aproximadamente 112 % na última década, 

sendo que o estado do RS apresenta uma evolução positiva aproximada de 85%.  

O município de Tapejara está incluso no cenário Estadual, e juntamente com o 

desenvolvimento da atividade em nível de estado, registra um incremento na produção em 

litros de leite acima da média estadual na década de 2000, segundo dados do IBGE. 

O cenário apresentado no setor a nível mundial, nacional, regional, estadual e 

municipal, com registros de crescimento a taxas expressivas, somente foi possível pelo 

desencadeamento do aperfeiçoamento tecnológico na qualidade genética dos rebanhos, pela 

melhoria da qualidade da alimentação fornecida aos animais, e pela tecnificação das 

propriedades na melhoria das máquinas, equipamentos e instalações. Outro fator determinante 

e que contribuiu eficazmente na melhoria dos índices de produtividade foi a 

profissionalização dos produtores como gestores das propriedades rurais, administrando 

melhor o uso de insumos em relação ao aumento da produtividade, obtendo a maximização 

dos resultados, dentro de um conceito de fazer mais com menos. 

Neste contexto, o sucesso de qualquer atividade na propriedade rural depende 

basicamente do seu grau de gerenciamento e da habilidade técnica e administrativa para o 

aproveitamento racional dos recursos a disposição para a tomada de decisões a respeito dos 

fatores internos de produção e os externos, para garantir o lucro e a continuidade das 

atividades desenvolvidas dentro do empreendimento. 

Na propriedade objeto deste estudo, a gestão dos negócios é realizada conjuntamente 

pelos membros da família, liderada pelo seu patriarca. Porém, não existem controles pontuais 

em termos de gestão para cada atividade desenvolvida, seja ela a produção de grãos ou a 
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produção de leite. Levando em consideração que qualquer atividade para ter sucesso depende 

fundamentalmente da sua gestão, quanto maior o grau de profissionalização no desempenho 

das atividades empreendidas na propriedade, maior a probabilidade de obter-se êxito nas 

decisões a serem tomadas. 

Com a realização deste trabalho a propriedade poderá calcular e avaliar  pontualmente 

os custos envolvidos na atividade pecuária leiteira, tornando a propriedade mais eficiente, 

objetivando baixar os custos e aumentar a rentabilidade da mesma, sendo que por ser uma 

propriedade de porte médio e familiar, são necessários estudos para se obter um melhor 

entendimento do negócio. 
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3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

 

Segundo Sobrinho, (2008 p.70), a metodologia de um projeto apresenta basicamente a 

forma como a pesquisa é realizada. Neste sentido cabe destacar que essa forma envolve 

muitos aspectos, que constituem a percepção de quem realiza a pesquisa. Portanto, não se 

pode partir de uma visão simplista de metodologia, pois sua compreensão depende da forma 

como cada indivíduo constrói seu próprio conhecimento. A forma como cada ser humano 

reflete sobre o mundo ou sobre os aspectos que envolvem um determinado assunto é 

determinante na escolha da metodologia da pesquisa. 

 

 

3.1 ABORDAGEM 

 

 

Segundo Sobrinho, (2008 p.71), a abordagem consiste em uma postura filosófica 

diante do assunto em estudo, por isso envolve um aspecto mais abstrato da pesquisa. As 

abordagens quantitativa e qualitativa estão vinculadas a teorias que fundamentam práticas em 

todos os campos. 

A pesquisa qualitativa se diferencia da quantitativa devido à sistemática e a forma de 

abordagem do problema que está sendo objeto do estudo, com a devida adequação do 

problema e dos objetivos ao tipo de pesquisa que se deseja desenvolver. Neste contexto por se 

tratar de um estudo técnico de viabilidade da atividade pecuária leiteira em uma propriedade 

rural, a metodologia utilizada será a abordagem quantitativa em maior proporção, sendo 

necessária também uma abordagem qualitativa na descrição da complexidade do problema em 

estudo. 
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3.2 QUANTITATIVA 

 

 

Para Sobrinho, (2008 p.72), a abordagem quantitativa é caracterizada pela 

quantificação, tanto na coleta de informações quanto no tratamento dessas através de técnicas 

de estatística, desde a mais simples até as mais complexas. É muito utilizada na realização de 

pesquisas descritivas, pois procura descobrir e classificar a relação entre variáveis, assim 

como na investigação da relação de casualidade entre as causas e os efeitos.  

Esta mesma abordagem representa a intenção de garantir a precisão dos resultados e 

evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de segurança nas 

interpretações e consequentemente nas decisões tomadas a partir das informações geradas. 

 

 

3.3 QUALITATIVA 

 

 

De acordo com Sobrinho, (2008 p.72) a abordagem qualitativa pode descrever a 

complexidade de um problema e analisar a interação de certas variáveis. 

 

 

3.4 MÉTODO 

 

 

Segundo Sobrinho, ( 2008 p.80), método é a escolha de procedimentos sistemáticos 

para descrição e explicação de fenômenos. O método de abordagem é o raciocínio que o 

pesquisador elabora sobre o objeto pesquisado. 

 

 

3.4.1 Método indutivo 

 

 

Para Sobrinho, (2008, p.82) os procedimentos indutivos participam da concretização 

das diversas operações de aplicativos do método, tais como a observação do fenômeno na 

formulação provisória do problema a ser estudado. 
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A indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não 

contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusões cujo 

conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. (Marconi e 

Lakatos, 2006, p.53). 

 

 

3.5 TIPO DE PESQUISA 

 

 

3.5.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

 

Para Sobrinho, (2008, p.73), a pesquisa bibliográfica se caracteriza pela busca 

privilegiada de informações nas referencias já publicadas, especialmente em livros, revistas 

especializadas, dissertações, teses, jornais, órgãos públicos, associações e outros impressos. 

Procura inteirar-se da produção elaborada pela tradição cultural e científica em relação a 

determinado tema estudado. 

 

 

3.5.2 Estudos de caso 

 

 

Para a coleta de dados serão utilizados livros de contabilidade de custos, e também 

pesquisa em sites que se referem ao estudo de caso. Com os dados coletados, será realizado 

um estudo de caso da propriedade, visando identificar o custo de produção e a viabilidade da 

atividade pecuária leiteira na propriedade.  

A propriedade vai utilizar as informações para rever os métodos e processos de 

produção e aquisição de matéria-prima para obter melhoria na margem de lucratividade. 

De acordo com Fachin, (2006, p.45), no método do estudo de caso, leva-se em 

consideração, principalmente, a compreensão com o todo do assunto investigado. Todos os 

aspectos do caso são investigados.  
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3.5.3 Técnica de coleta de dados 

 

 

Para Sobrinho, (2008, p.86,) esta etapa consiste na operacionalização da pesquisa, 

através da aplicação de instrumentos elaborados para  a efetivação da coleta dos dados 

previstos.  

Para a pesquisa em questão os dados serão coletados diretamente na propriedade, 

levando em consideração o desenvolvimento prático e diário da atividade pecuária leiteira. 

 

 

3.5.4 Documentação indireta 

 

 

Pesquisa documental é a fonte de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou 

não, o que se constitui de fontes primárias, podendo ser recolhidas no momento em que o 

fenômeno ocorre ou depois. (Sobrinho 2008, p.86).  

Pesquisa Bibliográfica de fonte secundária abrange toda bibliografia pública com 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc., incluindo meios de comunicação 

oral, como rádio, gravações em fitas magnéticas ou audiovisuais (filmes, televisão). E, 

finalmente, é colocar o pesquisador em contado direto com tudo o que foi escrito, dito ou 

filmado sobre certo assunto, inclusive conferencias seguidas de debates que tenham sido 

transcritos de alguma forma. (Sobrinho 2008, p.86). 

 

 

3.5.5 Análise e interpretação de dados 

 

 

Para Sobrinho, (2008, p.88), após a coleta dos dados, estes devem ser classificados, 

selecionados, codificados e tabulados para depois serem interpretados. Neste trabalho, será 

realizada uma tabulação, que dispõe os dados em tabelas, facilitando a verificação das inter-

relações entre os mesmos. Na interpretação, será buscado um significado mais amplo às 

respostas, vinculando-as a outros acontecimentos. 
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4 AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

 

 

4.1 DESCRIÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

 

A propriedade de Inezio Cadore está localizada na comunidade de Paiol Novo, interior 

do município de Tapejara no Rio Grande do Sul. Tudo começou junto com o Sr. Inezio, que 

após casar com Olinda Cadore no ano 1981, começou trabalhar individualmente, pois na 

época a propriedade era pequena. Em 1985 começou na atividade pecuária leiteira em 

pequena escala, mas sempre pensando em aumentar a produtividade com qualidade e 

pensando no bem estar dos animais, bem como das pessoas que trabalham na propriedade, por 

ser mão-de-obra familiar. 

No ano 2000 percebeu uma oportunidade para expandir a produção de leite e, a partir 

de então, buscou novas tecnologias e animais de alta genética, construindo uma sala de 

ordenha com sistema canalizado e aumentando a área de terras, comprando áreas próximas da 

propriedade e fazendo a propriedade ficar maior. Também foram adquiridos máquinas e 

equipamentos de maior capacidade produtiva, entre eles um trator John Deere 5700 e uma 

plantadeira 1800 Imasa. 

Em 2008 aumentou a área produtiva de grãos, adquirindo mais área de terras em Três 

Pinheiros, município de Ibiaçá. Com o aumento da área de cultivo, foi necessária a 

estruturação da propriedade com novas máquinas e equipamentos, sendo que nesta ocasião 

foram adquiridos, entre outros, uma colheitadeira com tecnologia melhorada, da marca John 

Deere, modelo 1175, e um trator John Deere modelo 6300, usado, ano 2001. 

Em 2011, buscando maior conforto e melhoria na qualidade da mão-de-obra, construiu 

um freestal com capacidade de alimentar 64 animais, e adquiriu um vagão forrageiro da 

marca Storti com capacidade de 5 m3 de alimento, focado na melhoria nutricional dos 

animais, por este equipamento possibilitar maior agilidade, além do balanceamento da 

alimentação suplementar do rebanho. Atualmente a propriedade conta com a mão-de-obra 

familiar de 5 pessoas, e, com os investimentos e melhorias realizadas, houve também uma 

melhora significativa na qualidade do produto final. 
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Em 2012, a propriedade está estruturada com 58 vacas em produção, 12 novilhas e 17 

terneiras, utilizando uma área de 30 hectares para pastagens e 23 hectares para produção de 

silagem, feno e grãos. As vacas recebem suplemento alimentar no cocho, onde como 

suplemento são utilizados feno, milho em grão, farelo de soja, sal mineral, bagaço de cevada e 

silagem de milho verde. 

Nas imagens a seguir, pode-se ter uma ideia da estrutura da propriedade pesquisada. 

 
Figura1: Freestal 
Fonte: pesquisador 2012 
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Figura 2: Sala de ordenha 
Fonte: pesquisador 2012 
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Figura 3: Sala de ordenha 2 
Fonte: pesquisador 2012 
 

 



 22

 
Figura 4: Pastagem 
Fonte: pesquisador 2012 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

5.1 MERCADO DO LEITE 

 

 

O Brasil não é o maior produtor de leite mundial. Está na sexta posição do ranking, 

por não ter subsídios governamentais. Um ponto que o Brasil tem com vantagem é que a 

produção esta em todos os estados. A produção no Brasil tem um custo baixo. 

Atualmente os Estados Unidos são o maior produtor de leite do mundo. Atrás dos 

americanos estão a Índia e a China, que criaram políticas de estímulo à produção e de agregação de 

novas tecnologias na produção, como o melhoramento genético do rebanho. A Europa, tradicional 

reduto da produção de leite mundial, vem perdendo espaço pelos baixos índices de produtividade e 

pela dependência de subsídios governamentais. O Brasil, por outro lado, vem se destacando no 

cenário mundial e ocupa hoje a sexta posição no ranking. www.diadecampo.com.br05/06/2012 

Glauco Rodrigues Carvalho15/02/2011 

Uma característica que difere o Brasil de outros países é o fato de a nossa produção leiteira 

estar presente em todas as regiões, estados e municípios do país. Ao longo das últimas décadas o 

país apresentou importantes oscilações do mercado de lácteos, principalmente no que se refere aos 

preços de venda do produto. Essas últimas mudanças motivaram, em certa medida, a tomada de 

novas direções pelo setor, que está se organizando e mostrando progressos. 

www.diadecampo.com.br/05/06/2012 Glauco Rodrigues Carvalho15/02/2011 

Um dos principais fatores que diferem o Brasil dos demais países produtores de leite do 

mundo é a sua estrutura fundiária, extremamente ampla e fragmentada, o que dificulta a organização 

e a formulação de políticas públicas voltadas ao setor. No entanto, as boas condições naturais 

(temperatura, água e intensidade de radiação solar) do Brasil fazem com que o custo de produção 

seja relativamente baixo, o que torna a atividade leiteira bastante competitiva no mercado 

internacional. www.diadecampo.com.br 05/06/2012. Glauco Rodrigues Carvalho15/02/2011 
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5.1.1 Mercado do leite no Rio Grande do Sul 

 

 

A produção de leite anos atrás não trazia renda para a pequena propriedade por causa 

do preço de venda, animais de baixa genética, onde hoje este cenário mudou drasticamente.  

A produção de leite é hoje uma das principais fontes de renda na pequena e na média 

propriedade rural no Rio Grande do Sul, o segundo maior produtor de lácteos do país. Dos 

496 municípios gaúchos, 91% produzem leite. São 121 mil criadores envolvidos com essa 

atividade. Grandes indústrias perceberam a qualidade da mão-deobra gaúcha e se instalaram 

aqui nos últimos anos. A atividade renasceu em bases mais profissionais. O leite vive um 

boom como não se via há muito tempo. Mas a produtividade média por vaca ao ano ainda é 

baixa no estado: 2,3 mil litros se comparada aos 4 mil litros por animal ao ano no Uruguai ou 

aos 7 mil na Europa (mesmo sendo superior à média brasileira, de1,3 mil). Há pouco espaço 

para expansão da fronteira agrícola gaúcha. Mas, no caso do leite, os produtores ainda podem 

aumentar e muito a produtividade média por vaca. O que hoje ainda é um problema pode se 

tornar uma grande oportunidade de melhoria da renda agrícola. Investimentos em genética e 

tecnologia, no entanto, serão decisivos para isso. (Irineu Guarnier/Zero Hora) 17/05/2012  

 

 

5.2 ADMINISTRAÇÃO NO MEIO RURAL 

 

 

Segundo Santos e Marion, (1996, p. 16), o principal papel do administrador rural é 

planejar, controlar, tomar as devidas decisões e avaliar os resultados, visando maximizar os 

lucros da atividade. Cabe a ele também decidir o que, quando e como produzir e controlar o 

andamento das atividades dentro da propriedade, sendo que avaliar os resultados constitui o 

campo de ação desta importante peça do processo de gestão.  

O administrador, em suas atividades diárias, deve levar em consideração uma série de 

fatores, como, por exemplo, os fatores externos que impactam diretamente no negócio, sendo 

eles os preços dos produtos e dos insumos, as variações climáticas, a demanda de mercado, o 

transporte entre outros. Há também fatores internos e que precisam da devida importância 

para o bom funcionamento da propriedade como um todo, entre os quais podemos citar a 

eficiência da mão-de-obra, a eficiência dos equipamentos empregados na atividade, a seleção 

e a combinação das atividades produtivas, entre uma série de outras variáveis. 
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5.3 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

 

De acordo com Leone, (2000, p. 19 e 20), a contabilidade de custos se destina a 

produzir informações para os diversos níveis gerenciais de uma propriedade, e que impactam 

decisivamente na tomada de decisões.  Esta contabilidade possibilita a coleta, a classificação e 

o registro dos dados operacionais de diversas atividades dentro da propriedade, denominados 

dados internos, bem como em algumas vezes, coleta e organização de dados externos.  Os 

dados coletados podem ser tanto monetários quanto físicos.   

Outra particularidade da contabilidade de custos é o atendimento de diferentes 

necessidades gerenciais, gerando informações que servem para a determinação da 

rentabilidade e do desempenho das diversas atividades da propriedade, controle e 

administração no desenvolvimento das operações, além de subsidiar pontualmente com 

informações para a tomada de decisões. 

 

 

5.4 CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 

 

Segundo Santos e Marion, (1996, p.38) os custos de produção são todos os atribuídos 

às unidades que foram produzidas na propriedade, e podem ser classificados como custos 

primários (insumos, mão-de-obra) e há também outros custos como arrendamento, energia, 

depreciação, seguros, etc. 

Portanto, quando se produz um produto, todos os custos diretos ou outros, devem ser 

acumulados à unidade de produto para se conhecer o custo do produto. Diante deste contexto 

serão levantados os custos da atividade pecuária leiteira para então se chegar ao entendimento 

proposto pelo autor. 
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5.5 CONCEITOS E TERMINOLOGIAS 

 

 

5.5.1 Gastos 

 

 

É todo sacrifício para aquisição de um bem ou serviços com pagamento no ato 

(desembolso) ou no futuro (cria uma dívida). Assim, a empresa tem gasto na compra de 

imobilizado, na compra de matéria-prima, na produção, etc. Num primeiro estágio, todo 

sacrifício para aquisição de bem ou de serviço é um gasto (é um conceito consideravelmente 

amplo). Portanto, no momento em que a empresa adquire um bem ou serviço defrontamo-nos 

com um gasto. Marion, (1996, p.7) 

Para Crespaldi, (2010, p. 7), existem também outras formas de conceituar gastos, 

sendo esta interpretada como um sacrifício financeiro que a entidade arca para obter um 

produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega 

de ativo (normalmente dinheiro). 

 

 

5.5.2 Despesas 

 

 

As despesas podem ter sido consideradas gastos, quando têm apenas a finalidade de 

suprir uma necessidade por um bem ou serviço. A partir do momento que os gastos se tornam 

freqüentes e diminuem o orçamento permanente, são considerados despesas domésticas. 

http://www.administradores.com.br/informe-se/informativo/gastos-custos-e-despesas-

sinonimos-ou-nao/9135/ 17 de janeiro de 2007 

São os gastos com bens e serviços não utilizados nas atividades produtivas e 

consumidas direta ou indiretamente para a obtenção de receita, que provocam redução do 

patrimônio. Crespaldi, (2010, p. 7) 

Para Marion, (1996, p. 55), a despesa pode ser classificada como todo o consumo de 

bens ou serviços para a obtenção de uma determinada receita. 
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5.5.3 Custos 

 

 

Quando a matéria-prima é adquirida, denominamos este primeiro estágio de gasto; em 

seguida, ela foi estocada no ativo (ativada); no instante em que a matéria-prima entra em 

produção (produção em andamento), associando-se a outros gastos de produção, 

reconhecemos (a matéria-prima mais outros gastos) como custo. Marion, (1996 p. 56). 

O custo pode ser considerado um gasto, quando não é utilizado para a produção de 

outros bens e serviços. O consumo de energia elétrica, quando a finalidade é apenas obter luz, 

é como um gasto. www.administradores.com.br 05/06/2012 

 

 

5.5.3.1 Custos diretos 

 

 

Custos diretos são os custos que podemos apropriar diretamente aos produtos, e 

variam com a quantidade produzida. Exemplos: materiais diretos (MD) e mão-de-obra direta 

(MOD). Sem eles o produto não existe. Sua apropriação pode ser direta, bastando que exista 

uma medida de consumo, como kg, horas de máquinas, horas-homens trabalhadas etc. 

Crespaldi, (2010, p.39) 

Custos diretos são os identificados com precisão no produto acabado, através de um 

sistema e um método de medição, e cujo valor é relevante como: horas de mão-de-obra, quilos 

de semente ou rações, gasto com funcionamento e manutenção de trator. Marion, (1996, p.8). 

 

 

5.5.3.2 Custos indiretos 

 

 

Custos indiretos são aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um 

produto, mas alocáveis arbitrariamente, através de um sistema de rateio, estimativas e outros 

meios. Como exemplos podem ser citados os salários dos técnicos e chefias; matérias e 

produtos de alimentação, higiene e limpeza (pessoal e instalação). Marion (1996 p. 8) 
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5.5.3.3 Custos de transformação 

 

 

Representam o esforço empregado pela empresa no processo de fabricação de 

determinado item (mão-de-obra direta e indireta, energia e horas de máquinas, etc.).   Não 

incluem matérias-primas nem outros produtos adquiridos prontos para consumo. Crespaldi, 

(2010 p.10). 

 

 

5.5.3.4 Custos fixos 

 

 

Para Santo e Marion, ( 1996, p.47) custos fixos são os que se mantém fixos quando a 

produção varia. Este será cobrado pelo mesmo valor qualquer que seja o nível de produção, 

inclusive no caso de não se produzir nada. 

Custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao volume produzido. 

Por exemplo: aluguel, seguro da fábrica etc. Um aspecto importante a ressaltar é que os custos 

são fixos dentro de determinada faixa de produção e em geral, não são sempre fixos, podendo 

variar em função de grandes oscilações no volume de produção. É um custo no total, variável 

nas unidades produzidas. Quantos mais produz, menor será o custo por unidade. Crespaldi, 

(2010, p 8 e 9). 

 

 

5.5.3.5 Custos variáveis 

 

 

Custos Variáveis são aqueles custos cujos valores se alteram em função do volume de 

produção da empresa. Exemplo: matéria-prima consumida. Se não houver quantidade 

produzida, o custo variável será nulo. Os custos variáveis aumentam à medida que aumenta a 

produção.  Emater – df 5/06/12 

Segundo Santos e Marion, (1996, p 42), custos variáveis são aqueles que variam em 

proporção direta com o volume de produção ou área de plantio. 

Na produção de leite são considerados custos variáveis os fatores como, inseminação 

artificial, mão-de-obra, defensivos, alimentação do rebanho, entre outros. 
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5.6 DEPRECIAÇÃO 

 

 

 A depreciação é a desvalorização de um equipamento ou maquinário sofre conforme a 

lei IN 162/98, em que cada ativo tem o tempo para depreciar totalmente. 

Para Roberto Moura Ribeiro (2010, p. 242) depreciação é a diminuição parcelada de 

valor que sofrem os bens de uso da empresa em decorrência do desgaste pelo uso, da ação da 

natureza.   

 

 

5.7 RATEIO 

 

 

Para Flores e Ries, (1999, p. 85) os critérios de rateio são métodos consagrados para se 

dividir ou separar os custos, desembolsos ou receitas entre as várias atividades produtivas 

realizadas, responsáveis pela geração de movimentações financeiras.  

No contexto da propriedade trabalhada nesta pesquisa, o rateio será realizado por 

unidade produzida. 

 

 

5.8 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 

 

 

De acordo com Crepaldi, (2010, p.127), o custo dos produtos vendidos é a soma dos 

custos incorridos na fabricação dos produtos que foram vendidos em determinado período. 

 

 

5.8.1 Apuração do custo dos produtos vendidos 

 

 

O custo dos produtos vendidos é formado pela soma dos Materiais Direto (MD) mais 

Mão-de-obra Direta (MOD), mais os Custos Indiretos de Fabricação (CIF), ajustado para mais 

ou para menos pela variação dos estoque de produtos acabados e produtos em processo. 

Crespaldi, (2010, p.127). 
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5.8.2 Etapas na apuração do custo do produto vendido 

 

 

Segundo Crepaldi ( 2010, p. 129), para fazer a apuração do custo dos produtos 

vendidos, observam-se seguintes etapas: 

• separação entre custo e despesa; 

• separação entre Custos Direto e Indireto; 

• apropriação dos Custos Direto aos produtos; 

• Rateio dos Custos Indireto aos produtos. 
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6 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

 

Nesta fase do trabalho, as informações apresentadas no decorrer do mesmo, foram 

coletadas através do acompanhamento diário da atividade leiteira a nível de propriedade, onde 

tomou-se por base para fins de análise somente o período trimestral de julho a setembro de 

2012. 

Neste período a propriedade estava estruturada conforme tabela apresentada abaixo: 

 

Tabela 1: Contextualização da propriedade  

Dados Zootécnicos jul/12 ago/12 set/12 MÉDIA TRIMESTRE
Numero de vacas em Lactação 52 51 50 51
Numero de vacas Secas 7               6 8 7
Numero de Novilhas Cobertas 4 4 3 4
Numero de Novilhas  acima 1 ano Não Cobertas 8 8 8 8
Numero de Terneiras 20 15 15 17
Outros Animais

Total de Animais 91 84 84 86
Area em Há em uso para Pastagem 30             30 30 30
Area em Há em Feno, silagens e grãos 23 23 23 23
Area Total Utilizada 53 53 53 53

CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NÚMEROS

 
Fonte: pesquisador 2012 

 

A propriedade conta com um plantel de 86 animais sendo dividida em 5 categorias: 51 

vacas em lactação, 7 vacas secas, 4 novilhas cobertas, 8 novilhas acima de 1 ano não cobertas 

e 17 terneiras.  

As vacas são de alta genética da raça holandês, e o processo reprodutivo é trabalhado 

através de inseminação artificial, visando melhorar ainda mais a qualidade do rebanho e 

aumentar a média de produção por animal, tornando mais atrativa a margem de rentabilidade 

da atividade. A média de idade dos animais que estão sendo cobertos é de aproximadamente 

16 meses, ou quando atingem 450 quilos.  

A propriedade utiliza uma área de 53 hectares na atividade leiteira e produção de 

novilhas. As vacas que estão em produção recebem alimentação no cocho em duas vezes por 

dia, e as novilhas e vacas secas ficam sempre na pastagem. É utilizada uma área para fazer 
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silagem e feno buscando ter um alimento em períodos de escassez de pasto, sendo que neste 

período esta alimentação é utilizada na alimentação de todos os animais. 

 

 

6.1 ANÁLISE DAS RECEITAS DA ATIVIDADE LEITEIRA NA PROPRIEDADE 

 

 

Na tabela 2 apresentada abaixo, a mesma esta organizada no trimestre apresentando a 

quantidade de vacas em lactação mês a mês, a produtividade média por vaca dia, a produção 

total em litros de leite por dia, a produção total de litro de leite mês, e o preço unitário 

recebido por litro de leite em cada um dos meses analisados.  Ao final temos a receita total do 

mês. 

 

Tabela 2: Receitas de leite 

DESCRIÇÃO/HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12 ANÁLISE DO TRI MESTRE
QUANTIDADE DE VACAS EM LACTAÇÃO 52 51 50 51
PRODUTIVIDADE MÉDIA VACA DIA 22 22,3 22,5 22,26
PRODUÇÃO TOTAL DIA 1.144                  1.137                 1.125                  1.135                                                                    
PRODUÇÃO TOTAL MÊS 34.320                34.119                33.750                102.189                                                                
PREÇO DO LITRO RECEBIDO NO MÊS 0,87R$               0,84R$               0,81R$                0,84R$                                                                 

RECEITA TOTAL MENSAL 29.858,40R$  28.557,60R$ 27.337,50R$  85.753,50R$                                                    

PLANILHA DE APURAÇÃO DE RECEITAS DE COMERICALIZAÇÃO  DE LEITE

 
Fonte: pesquisador 2012 
 

 

Pela média do trimestre foram mantidas 51 vacas em produção, com uma 

produtividade média dia de 22,2634 litros por vaca, o que resultou em uma produção diária de 

1.135 litros, representando 102.189 litros no trimestre, que multiplicado pelo preço médio de 

R$ 0,84 por litro geraram uma receita de R$ 85.753,50 no trimestre.  Em relação à 

produtividade média diária por vaca, observa-se um crescimento de 1,36% do mês de julho 

para o mês de agosto, sendo que de agosto para setembro o crescimento foi de 0,90%, ficando 

evidente a evolução mensal em termos de ganho de produtividade por vaca dia. 

Na análise o preço médio obtido por litro, observa-se uma variação negativa no 

decorrer dos mesmos meses, sendo que ao total a queda no preço foi de 6,9% por litro de leite. 

Este fenômeno ocorre em função do período ser de grande oferta de produto no mercado na 

época de safra, principalmente pela nossa região ter uma característica de produção de 

grandes quantidades de pastagens neste mesmo período. 
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6.2 ANÁLISE DAS RECEITAS COM VENDA DE ANIMAIS NA PROPRIEDADE 

 

 

A pecuária leiteira além das receitas com a produção de leite, também gera receitas 

com a venda de animais. Na propriedade durante o período de estudo, foram geradas receitas 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 3: Receitas comercialização animais 

DESCRIÇÃO/HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12 ACUMULADO NO TRIMEST RE
QUANTIDADE DE VACAS DE DESCARTE COMERCILIZADAS 2                  -               -               2                                                                          
QUANTIDADE DE NOVILHAS COMERCILIZADAS -               -               -               -                                                                       
QUANTIDADE DE TERNEIRAS COMERCIALIZADAS -               5                  -               5                                                                          
PREÇO MÉDIO POR VACA DE DESCARTE 1.000,00       1.000,00       1.000,00       
PREÇO MÉDIO POR NOVILHA 3.000,00       3.000,00       3.000,00       
PREÇO MÉDIO POR TERNEIRA 500,00          500,00          500,00          

RECEITA TOTAL COM DESCARTE 2.000,00       -               -               2.000,00                                                               
RECEITA TOTAL COM NOVILHAS -               -               -               -                                                                       
RECEITA TOTAL COM TERNEIRAS -               2.500,00       -               2.500,00                                                               
RECEITA TOTAL 2.000,00       2.500,00       -               4.500,00                                                               

PLANILHA DE APURAÇÃO DE RECEITAS COMERICALIZAÇÃO DE  ANIMAIS

 
Fonte: pesquisador 2012 
  

Foram comercializadas duas vacas de descarte a um preço médio de R$ 1.000,00 cada 

e mais cinco terneiras a um preço médio de R$ 500,00 cada. A receita total gerada com a 

comercialização de animais no período foi de R$ 4.500,00. As vacas de descarte são 

comercializadas para produção de carne, e as terneiras são comercializadas com a finalidade 

de produção de leite. 

 

6.3 APURAÇÃO DAS RECEITAS TOTAIS DA ATIVIDADE LEITEIRA NA 

PROPRIEDADE 

 

A tabela quatro apresentada a seguir, demonstra as receitas totais estratificadas entre 

venda de leite e venda de animais. 
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Tabela 4: Receitas totais 

DESCRIÇÃO/HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE

PERCENTUAL DE 
RECEITA POR 

PRODUTO
RECEITA TOTAL MENSAL DE LEITE 29.858,40R$       28.557,60R$       27.337,50R$       85.753,50R$                         95%
RECEITA TOTAL MENSAL COM VENDA DE ANIMAIS 2.000,00R$         2.500,00R$         -R$                 4.500,00R$                           5%

RECEITA TOTAL MENSAL 31.858,40R$ 31.057,60R$ 27.337,50R$ 90.253,50R$                   100%

PLANILHA DE APURAÇÃO DE RECEITAS TOTAIS DA ATIVIDAD E LEITE

 
Fonte: pesquisador 2012 

  

Neste contexto, 95% da receita gerada no período originou-se da comercialização de 

leite e 5 % originou-se da venda de animais no trimestre analisado. 

 

 
6.4 APURAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS DE PRODUÇÃO NA ATIVIDADE LEITEIRA DA 

PROPRIEDADE 

 

 

A tabela cinco apresenta uma estratificação dos custos fixos da propriedade conforme 

conta abaixo: 

 

Tabela 5: Custos fixos 

CUSTO FIXO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE
Mão de Obra Familhar  (Própria) 2 Pessoas 1.500,00R$   1.500,00R$   1.500,00R$   4.500,00R$            
Honorários com Assist. Técnica 450,00R$       450,00R$       450,00R$       1.350,00R$            

Total 1.950,00R$  1.950,00R$  1.950,00R$  5.850,00R$           

PLANILHA DE APURAÇÃO DE CUSTOS FIXOS

 
Fonte: pesquisador 2012 
 

  

Pela classificação teórica, na análise prática os custos fixos apurados foram somente a 

mão-de-obra familiar e o pagamento de honorários para a Assistência Técnica. Sobre o total 

de custos fixos que representam R$ 5.850,00 no período, 76,92% correspondem à mão-de-

obra familiar. Analisando o contexto dos custos fixos, não encontramos alternativas para 

minimizá-los, pelo menos em curto prazo. 
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6.5 APURAÇÃO DOS CUSTOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO NA ATIVIDADE 

LEITEIRA DA PROPRIEDADE 

 

 

Conforme tabela seis, os custos variáveis são aqueles que representam o maior 

impacto sobre o total dos custos de produção na propriedade. Essa realidade pode ser 

observada na tabela abaixo: 

 

Tabela 6: Custo variável 

CUSTO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO 

NO 
TRIMESTRE

MARGEM

Milho 5.250,00R$    5.250,00R$    5.250,00R$    15.750,00R$  26,68%

Feno 1.080,00R$    1.000,00R$    2.000,00R$    4.080,00R$    6,91%

Bagaço de Cevada 2.880,00R$    2.900,00R$    3.000,00R$    8.780,00R$    14,87%

Silagem 2.592,00R$    2.545,00R$    -R$              5.137,00R$    8,70%

Sal mineral 1 1.656,00R$    1.656,00R$    1.656,00R$    4.968,00R$    8,42%

Sal mineral 2 576,00R$       576,00R$       576,00R$       1.728,00R$    2,93%

Sementes 275,00R$       275,00R$       275,00R$       825,00R$       1,40%

Fertilizantes 1.500,00R$    1.500,00R$    1.500,00R$    4.500,00R$    7,62%

Calcário 290,00R$       290,00R$       290,00R$       870,00R$       1,47%

Mecanização tercerizada 583,00R$       583,00R$       583,00R$       1.749,00R$    2,96%

Medicamentos Veterinários 1.500,00R$    1.500,00R$    1.500,00R$    4.500,00R$    7,62%

Reprodução (Inseminação) 350,00R$       290,00R$       200,00R$       840,00R$       1,42%

Detergentes de Limpeza 50,40R$         50,40R$         50,40R$         151,20R$       0,26%

Material de ordenha 519,90R$       519,90R$       519,90R$       1.559,70R$    2,64%

Combustíveis (Diesel) 189,00R$       192,00R$       196,00R$       577,00R$       0,98%

Manutenção de máquinas 500,00R$       500,00R$       500,00R$       1.500,00R$    2,54%

Manutenção de instalações 200,00R$       200,00R$       200,00R$       600,00R$       1,02%

Energia Elétrica 300,00R$       315,00R$       305,00R$       920,00R$       1,56%

Total 20.291,30R$ 20.142,30R$ 18.601,30R$ 59.034,90R$ 100,00%  
Fonte: pesquisador 2012 

  

Dispostos em maior quantidade e valor, o total dos custos variáveis no período 

analisado são de R$ 59.034,90. Deste total o maior impacto é o do milho que representa 24%, 

acompanhado logo em seguida pelo bagaço de cevada que representa 13%. Os demais custos, 

cada um em sua devida proporção, representam os demais 63%. 

Nos custos variáveis o maior impacto está na alimentação, considerando que esta está 

baseada em rações concentradas, silagem e pastagem. A alimentação concentrada é fornecida 

conforme a produção de cada animal, sendo utilizado milho em grão moído, farelo de soja, sal 

mineral e bagaço de cevada. Também é utilizado feno e silagem em uma mistura realizada em 

um vagão forrageiro, buscando melhorar a palatabilidade e para ter um melhor 

aproveitamento do produto. 

A silagem fornecida no cocho é produzida com milho e com aveia ou azevém colhido 

na propriedade e armazenado em silo onde ocorre a fermentação para ser utilizado na 
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alimentação dos bovinos. A silagem é um dos alimentos mais utilizados no meio agropecuário 

para a alimentação do gado, e na propriedade é utilizada diariamente aumentando o consumo 

nas épocas que não tem pastagens verdes. Na pastagem de verão são utilizadas forrageiras 

como sorgo, grama tifton, e no inverno é utilizado azevém nativo, aveia, trigo forrageiro e 

azevém uruguaio com trevo.  

Outro aspecto que impacta no custo variável é o processo reprodutivo através de 

inseminação artificial, visando a melhoria constante do rebanho no fator genético e com isso 

buscando também um aumento nos níveis de produtividade. 

Para garantir a qualidade e a sanidade dos animais, a propriedade utiliza 

suplementação mineral no cocho, juntamente com vacinas e medicamentos preventivos, bem 

como curativos a patologias que atacam o rebanho. 

No tocante à qualidade do produto final, também são utilizados produtos de higiene e 

manutenção das máquinas utilizadas no processo de ordenha e armazenagem do produto até o 

seu recolhimento definitivo para a empresa compradora, sendo que proporcional a quantidade 

produzida também variam as quantidades dos produtos de higiene gastos no processo 

produtivo. 

 
 
6.6 APURAÇÃO DOS CUSTOS DA DEPRECIAÇÃO DA PRODUÇÃO NA ATIVIDADE 

LEITEIRA DA PROPRIEDADE 

 

 

  A tabela sete mostra a depreciação das máquinas/veículos, imóveis e instalação 

e dos animais.  
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Tabela 7: Depreciação  
veículos e máquinas valor de aquis. datas aquis. depr e. Anual utilização% bovi utilizaçao%outras atividade s valor depreciado

plantadeiras 80.000,00R$       2010 10% 5% 95% 33,33R$                 
trator 60.000,00R$       2001 10% 50% 50%
vagão 87.000,00R$       2011 10% 100% 725,00R$               

Pulverizador 12.000,00R$       2004 10% 5% 95%
ordenhadeira 18.000,00R$       2001 10% 100%

resfriador 26.000,00R$       2011 10% 100% 216,66R$               
forrageira 2.500,00R$        2007 10% 100%

motor elétrico 1.000,00R$        2000 10% 100%
total 974,99R$               

Imóveis e instalações investimento datas aquis. depre.  Anual utilização% bovi utilizaçao%outras atividades v alor depreciado
galpão de feno 4.000,00R$        1990 100%

sala de ordenha 20.000,00R$       2000 100%
freestal 65.000,00R$       2011 4% 100% 216,66R$               

fabrica de ração 5.000,00R$        2005 4% 100% 16,66R$                 
total 233,32R$               

plantel matrizes valor media valor total  deprec depr ec/ano% deprec/ano deprec/mês
58 vacas com mais de 24 meses 3.000,00R$        174.000,00             5% 8.700,00             725,00                                    

Fonte: pesquisador 2012 
 

Nos custos totais precisamos considerar também os custos com depreciação, pois 

impactam ao final de um determinado período, em reposição de máquinas/equipamentos, 

instalações ou animais novos na produção, visando manter a atividade em pleno 

funcionamento.  

Conforme tabela, constam detalhadas as depreciações de máquinas/equipamentos e 

veículos, bem como instalações e animais envolvidos no processo produtivo.  Para depreciar 

ambos os bens, foram utilizados os critérios estabelecidos na IN162 de 1998, que segue os 

seguintes parâmetros: 

� 10% ao ano para máquinas, equipamentos e veículos; 

� 4% ao ano para instalações; 

� 5% ao ano para animais. 
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6.7 APURAÇÃO DAS DESPESAS NA ATIVIDADE LEITEIRA DA PROPRIEDADE 

 

 

Além dos custos fixos e variáveis da atividade, dentro da classificação contábil 

também são apresentadas as despesas, que na propriedade voltada para a pecuária leiteira 

estão representadas na tabela oito abaixo. 

 

Tabela 8: Despesas 

DESPESA jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE
Telefone 60,00R$                 50,00R$                 65,00R$                 175,00R$               
Taxas e impostos (ITR) 6,60R$                   6,60R$                   6,60R$                   19,80R$                 

TOTAL 66,60R$                 56,60R$                 71,60R$                 194,80R$              

PLANILHA DE APURAÇÃO DE DESPESAS

 
Fonte: pesquisador 2012 

  

Esta atividade apresenta como despesas um valor insignificante quando comparada a 

seus custos. Somente as despesas de telefone e impostos foram compatibilizadas num 

montante de R$ 194,80 no trimestre. 

 

 

6.8 APURAÇÃO DO RESULTADO TOTAL NA ATIVIDADE LEITEIRA DA 

PROPRIEDADE 

 

 

Após a análise das receitas, custos e despesas, chegamos ao resultado econômico da 

atividade no período, estratificado conforme tabela nove na sequência. 

 

Tabela 9: DRA 

CONTA / HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE
RECEITA TOTAL BRUTA 31.858,40R$          31.057,60R$          27.337,50R$           R$         90.253,50 
RECEITA BRUTA TOTAL COM VENDA DE LEITE 29.858,40R$          28.557,60R$          27.337,50R$           R$         85.753,50 
RECEITA BRUTA TOTAL COM VENDA DE ANIMIAIS 2.000,00R$            2.500,00R$            -R$                       R$           4.500,00 
TOTAL DE CUSTOS 24.174,61R$          24.025,61R$          22.484,61R$           R$         70.684,83 
CUSTO DEPRECIAÇÃO 1.933,31R$            1.933,31R$            1.933,31R$             R$           5.799,93 
CUSTOS FIXOS 1.950,00R$            1.950,00R$            1.950,00R$             R$           5.850,00 
CUSTOS VARIAVEIS 20.291,30R$          20.142,30R$          18.601,30R$           R$         59.034,90 
TOTAL DE DESPESAS 66,60R$                  56,60R$                  71,60R$                   R$               194,80 
RESULTADO BRUTO 7.617,19R$            6.975,39R$            4.781,29R$             R$         19.373,87 
TRIBUTAÇÃO (FUNRURAL) -R$                      -R$                      -R$                       R$                        -   
RESULTADO ANTES DA IRPF 7.617,19R$            6.975,39R$            4.781,29R$             R$         19.373,87 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA ATIVIDADE

 
Fonte: pesquisador 2012 
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Pode-se observar que, sobre a receita bruta total, os custos representam 80,73% dos 

desembolsos. Somente os custos variáveis representam 74,25% da receita total, os custos 

fixos representam 6,48% e as despesas representam apenas 0,22%. Neste contexto, o 

resultado final no período de um trimestre foi de R$ 19.373,87 e que representa uma margem 

final de lucratividade sem descontar o imposto de renda pessoa física IRPF de 21,47%, tendo 

em vista que a tributação já esta calculada no preço de venda, ou seja no preço recebido já 

está o desconto do funrural.  

Se esta análise for realizada a cada período mensal, teremos resultados muito 

semelhantes, tendo em vista que as variações tanto em receitas quanto custos e despesas não 

sofrem grandes oscilações.  

   

 

6.9 APURAÇÃO DA MARGEM LÍQUIDA UNITÁRIA NA ATIVIDAD E LEITEIRA DA 

PROPRIEDADE 

 

 

Um dos grandes propósitos do presente trabalho é a apuração da margem unitária por 

litro de leite produzido. Após o levantamento de todos os dados analisados nos itens 

anteriores a planilha dez nos revela esta preciosa informação. 

 

Tabela 10: Margem média unitária 

CONTA / HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE
QUANTIDADE TOTAL DE LITRO DE LEITE PRODUZIDO MÊS 34.320                        34.119                        33.750                        102.189                      
PREÇO MÉDIO OBTIDO POR LITRO DE LEITE EM R$
MARGEM MÉDIA BRUTA UNITÁRIA EM R$
MARGEM MÉDIA LÍQUIDA UNITÁRIA EM R$
MARGEM MÉDIA BRUTA UNITÁRIA EM %
MARGEM MÉDIA LÍQUIDA UNITÁRIA EM %

0,19R$                                                                                                                                     

CÁLCULO DA MARGEM MÉDIA UNITÁRIA

0,84R$                                                                                                                                     

23%
23%

0,19R$                                                                                                                                     

 
Fonte: pesquisador 2012 

 

Observamos que na média mensal a margem líquida unitária por litro de leite 

produzido é de R$ 0,19, o que sobre o preço médio recebido no trimestre de R$ 0,84 

representa 23%. 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

Diante do contexto estudado e analisado na propriedade, a proposta de melhoria é no 

sentido de aumentar a produtividade média diária por animal. Isso somente será possível 

através do melhoramento genético do rebanho, utilizando inseminação artificial de alta 

genética no rebanho atual e também incluindo novas matrizes de alta genética na produção 

leiteira ao rebanho. 

Outro ponto que pode ser trabalhado para o aumento da média de produção diária é o 

melhoramento da suplementação alimentar, incluindo uma quantidade maior de farelo de soja 

no trato diário do rebanho. 

Os custos também podem ser melhor gerenciados, desde que na produção de ração o 

milho seja substituído pelo trigo, que além de ter um custo menor também é bem aceito pelo 

rebanho em termos de araçoamento. 

Para provar que esta proposta de intervenção é viável, seguem abaixo as tabelas onze e 

doze com o resultado gerado pelo aumento da média de produção para 30 litros animal dia, 

com um incremento de 2,4 kg de farelo de soja animal dia mais o impacto na redução de custo 

substituindo a mesma quantidade de milho utilizada atualmente na alimentação por trigo de 

qualidade inferior aos padrões aceitos pelo mercado para alimentação humana. 

 

Tabela 11: Aumento projetado 

Fonte: pesquisador 2012 
 
 

CONTA / HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE
RECEITA TOTAL BRUTA 42.716,00R$          40.918,30R$          36.450,00R$           R$       120.084,30 
RECEITA BRUTA TOTAL COM VENDA DE LEITE 40.716,00R$          38.418,30R$          36.450,00R$           R$       115.584,30 
RECEITA BRUTA TOTAL COM VENDA DE ANIMIAIS 2.000,00R$            2.500,00R$            -R$                       R$            4.500,00 
TOTAL DE CUSTOS 25.824,61R$          25.675,61R$          24.134,61R$           R$         75.634,83 
CUSTOS FIXOS 1.950,00R$            1.950,00R$            1.950,00R$             R$            5.850,00 
CUSTO DEPRECIAÇÃO 1.933,31R$            1.933,31R$            1.933,31R$             R$            5.799,93 
CUSTOS VARIAVEIS 21.941,30R$          21.792,30R$          20.251,30R$           R$         63.984,90 
TOTAL DE DESPESAS 66,60R$                  56,60R$                  71,60R$                   R$               194,80 
RESULTADO BRUTO 16.824,79R$          15.186,09R$          12.243,79R$           R$         44.254,67 
TRIBUTAÇÃO (FUNRURAL) -R$                      -R$                      -R$                       R$                        -   
RESULTADO ANTES DA IRPF 16.824,79R$          15.186,09R$          12.243,79R$           R$         44.254,67 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA ATIVIDADE
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Tabela 12: Margem de lucro após aumento 

CONTA / HISTÓRICO jul/12 ago/12 set/12
ACUMULADO NO 

TRIMESTRE
QUANTIDADE TOTAL DE LITRO DE LEITE PRODUZIDO MÊS 46.800                        45.900                        45.000                        137.700                      
PREÇO MÉDIO OBTIDO POR LITRO DE LEITE EM R$
MARGEM MÉDIA BRUTA UNITÁRIA EM R$
MARGEM MÉDIA LÍQUIDA UNITÁRIA EM R$
MARGEM MÉDIA BRUTA UNITÁRIA EM %
MARGEM MÉDIA LÍQUIDA UNITÁRIA EM %

0,31R$                                                                                                                                     

CÁLCULO DA MARGEM MÉDIA UNITÁRIA

0,84R$                                                                                                                                     

36%
36%

0,31R$                                                                                                                                     

 
Fonte: pesquisador 2012 

 

Podemos observar no resultado total projetado que com está estratégia a margem total 

que passa de 23% para 36,85%, justificando sua implantação com o objetivo de melhorar o 

resultado econômico da propriedade. 

Na margem média unitária também observa-se uma expressiva melhoria, passando de 

23% para 36%. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Ao finalizar este trabalho, é de fundamental importância lembrarmos que o principal 

objetivo do mesmo foi, dentro do contexto da propriedade rural como um todo, analisar a 

viabilidade econômica da atividade pecuária leiteira, tendo claramente definido quais os 

custos envolvidos no processo de produção e a margem líquida obtida com o negócio.  

Para chegarmos a este resultado, foram necessários além do estudo teórico, um 

acompanhamento prático por um período consecutivo de um trimestre diretamente na 

atividade da propriedade estudada. 

Especificamente, buscou-se identificar e analisar todos os custos de produção 

envolvidos na atividade pecuária leiteira na propriedade, calcular a margem líquida da 

atividade pecuária leiteira na propriedade, bem como sugerir melhorias na atividade que 

possibilitem aumentar os ganhos financeiros. 

Analisando o resultado dos estudos tanto teórico quanto prático, concluímos que 

ambos os objetivos foram plenamente atingidos, onde conseguimos identificar o custo total da 

atividade mês a mês e também o acumulado do período estudado. Ocorreu também a apuração 

da margem líquida da atividade bem como as sugestões de melhoria devidamente detalhadas 

para que haja uma melhoria de eficiência na produtividade e consequentemente econômico 

financeira. 

Voltando a análise para o ganho na atividade acadêmica, a conclusão é de que foi 

possível desenvolver e aprofundar o conhecimento técnico e teórico de gestão da propriedade 

rural voltada para a atividade de pecuária leiteira.  Isso também possibilita uma visão 

empreendedora de longo prazo para ampliação da atividade e ganho de eficiência em termos 

de rentabilidade. 

Num contexto geral, a grande lição gerada por este estudo, é de que é preciso manter-

se constantemente atualizado em relação às melhorias tecnológicas que possibilitam ao 

produtor atuar na ponta do mercado produtivo, minimizando seus esforços e 

consequentemente garantindo maior eficiência no negócio. 
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