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RESUMO 

 

 

 

A maioria dos produtores rurais não leva em consideração a análise financeira na 
tomada de decisão de suas propriedades e, com isso, não conhecem a sua 
verdadeira rentabilidade, que pode ser positiva ou negativa. Desta forma, a 
Contabilidade de Custos faz-se necessária ao estudo como ferramenta de apoio, 
auxiliando no planejamento e tomada de decisão para que o produtor rural possa 
visualizar quais são seus custos, corrigir possíveis erros no processo e encontrar 
métodos para que o retorno com a venda do produto seja o esperado. O trabalho 
tem como objetivo apurar os custos e comparar os resultados encontrados na 
produção de leite em propriedades de pequeno e grande porte no município de 
Tapejara/RS. O trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de caso, descritivo e 
de abordagem qualitativa e quantitativa. Através da coleta e análise dos dados, fica 
evidenciado que os custos diretos de produção são os que representam maiores 
índices em relação a receita bruta obtida nas propriedades rurais analisadas. 
 
 
 
Palavras-chave: Contabilidade. Contabilidade de Custos. Produtor Rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A produção de leite e de seus derivados para fins comerciais começou com 

os açorianos, mas foi com a chegada dos imigrantes alemães e italianos que a 

atividade se expandiu. Com o surgimento das vilas, o leite e seus derivados 

ganharam importância econômica, especialmente nas regiões de pequenas 

propriedades, onde a subsistência das famílias dependia da produção diversificada 

(FONSECA, 1980). 

Ao longo do tempo, algumas mudanças afetaram o sistema produtivo do 

leite brasileiro. Primeiro veio à regulamentação e o controle de preços pelo governo 

federal e no início dos anos 1990 ocorreu a desregulamentação do setor, o que 

tornou o mercado atrativo para novos investimentos. Essas mudanças, de acordo 

com Rocha e Parré (2009), trouxeram alterações na estrutura produtiva e na pauta 

de produção do Rio Grande do Sul. O processo de seleção e captação de leite se 

intensificou com a introdução da coleta a granel do produto resfriado em tanques 

isotérmicos, que conservam a qualidade da matéria-prima por mais tempo. Segundo 

Silva Neto e Basso (2005), o novo ambiente gerou concentração da produção. 

A maioria dos produtores rurais não leva em consideração a análise 

financeira na tomada de decisão de suas propriedades e, com isso, não conhecem a 

sua verdadeira rentabilidade, que pode ser positiva ou negativa. A contabilidade de 

custos, neste caso, desempenha papel fundamental na gestão, observando as 

causas que levam ao resultado econômico.  

 Lawrence (1977, p.1) define a contabilidade de custos da seguinte forma: 

 

A Contabilidade de Custos é o processo ordenado de usar os princípios da 
contabilidade geral para registrar os custos de operação de um negócio, de 
tal maneira que, os dados das vendas, torne possível a utilização das 
contas para estabelecer os custos, tanto por unidade como pelo total, para 
um ou para todos os produtos comercializados no negócio com a finalidade 
de obter operação eficiente, econômica e lucrativa. 
 
 

A definição de eficiência de uma propriedade leiteira começa pela conjunção 

de despesas e receitas, gerando lucro ou prejuízo. Por não conseguir controlar o 

preço do produto que vende, o produtor necessita administrar as variáveis que estão 

sob o seu controle.  
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Trata-se de uma estratégia para tornar seu produto competitivo, atingindo 

menores custos de produção. Seu resultado econômico, eu um mercado 

caracterizado pela concorrência, depende do gerenciamento dos custos de 

produção do leite e dos ganhos de escala (AGUIAR e RESENDE, 2010).  

Para Leone, (2000, p.21) “a contabilidade de custos é uma atividade que se 

assemelha a um centro processador de informações, que recebe (ou obtém) dados, 

acumula-os de forma organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informações 

de custos para diversos níveis gerenciais”. Neste sentido, o presente estudo visa 

apurar cada custo no processo de produção de leite em propriedades de pequeno e 

grande porte, calculando-os e comparando-os entre si, para identificar a existência 

de possíveis diferenças na apuração dos custos entre as propriedades rurais. As 

informações serão coletadas e analisadas e o resultado será apresentado no 

decorrer do trabalho. 

A implantação do sistema de custos nas propriedades rurais que produzem 

leite é de extrema importância, pois esta atividade possui inúmeros custos, dos 

quais muitas vezes o produtor rural não tem conhecimento necessário para 

controlar. Através da apuração de cada custo na produção, ficam mais visíveis quais 

são de fato, as necessidades do produtor rural e corrigir possíveis erros no 

processo, contribuindo para melhor gerenciamento de seu negócio e, 

consequentemente, obter maior resultado econômico e financeiro.  

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Os custos na produção leiteira, muitas vezes, superam o esperado quando 

comparados com o retorno obtido da venda do produto. Assim como nos demais 

ramos de atividades, a pecuária leiteira requer conhecimento e constante 

aprimoramento por parte dos produtores para que possam manter-se competitivos 

no mercado, buscando melhores preços de comercialização e maximização de 

resultados.  

Desta forma, a Contabilidade de Custos faz-se necessária ao estudo como 

ferramenta de apoio, auxiliando no planejamento e tomada de decisão para que o 

produtor possa visualizar quais são seus custos, corrigir possíveis erros no processo 

e encontrar métodos para que o retorno com a venda do produto seja o esperado. 
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O estudo propõe uma análise da apuração de custos na produção leiteira 

entre uma pequena e uma grande propriedade rural no município de Tapejara/RS. 

Diante do exposto, sugere-se a seguinte pergunta para pesquisa: Existem diferenças 

na apuração dos custos na produção leiteira entre propriedades de pequeno e 

grande porte? 

 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar se existem possíveis diferenças no custo da produção do leite entre 

uma pequena propriedade rural com uma grande propriedade rural no município de 

Tapejara/RS. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os custos de duas propriedades rurais produtoras de leite; 

b) Apurar os custos com base no método de custeio direto; 

c) Identificar a rentabilidade da atividade leiteira de cada propriedade; 

d) Identificar a existência de possíveis indicadores de custos que mais foram 

relevantes, bem como diferenças por ventura encontradas na pesquisa. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Com a evolução da tecnologia e a busca por adquirir produtos de melhores 

qualidades, o produtor rural necessita desenvolver cada vez mais técnicas na 

produção e também no gerenciamento financeiro de sua propriedade. (MIRANDA et 

al., 2006). 
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A Contabilidade de Custos, neste caso, desempenha um importante papel 

como ferramenta gerencial, através de informações que permitam o planejamento, o 

controle e a tomada de decisão, transformando as propriedades rurais em empresas 

com capacidade para acompanhar a evolução do setor, principalmente no que se 

refere aos objetivos e atribuições da administração financeira, controle de custos, 

diversificação de culturas e comparação de resultados. 

Segundo Santos; Marion e Segatti (2002, p.44): 

 
Um sistema de custos completo tem atualmente objetivos amplos e bem 
definidos, que refletem sua importância como ferramenta básica para a 
administração de qualquer empreendimento, especialmente na 
agropecuária, onde os espaços de tempo entre produção e venda, ou seja, 
entre custos e receitas, fogem a simplicidade de outros tipos de negócio, 
exigindo técnicas especiais para apresentação não só de custos, mas dos 
resultados econômicos do empreendimento. 

 

Neste sentido, a produção leiteira tem uma série de custos que necessitam 

ser apurados e identificados com o processo de produção para depois, por meio de 

métodos de custeio, ser apropriados ao valor do custo total e unitário. O controle de 

custos dentro desta atividade é fundamental para um melhor gerenciamento, 

possibilitando aos proprietários uma gestão de custos na busca de um resultado 

mais rentável. 

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pelo interesse da aplicação da 

ciência contábil na área rural, vista a forte contribuição econômica que a atividade 

leiteira fornece ao estado. Por meio da análise do custo de produção é possível 

identificar os pontos fortes e as deficiências em termos de resultados técnicos e 

econômicos, permitindo a tomada rápida de decisões. É importante conhecer os 

custos de produção da atividade leiteira para analisá-lo em relação ao preço 

recebido pelo leite, comparar termos de eficiência, corrigir falhas do processo 

produtivo para que a tomada de decisão seja eficiente.  

O propósito do estudo, além da apuração e comparação dos custos da 

atividade leiteira, é também adquirir conhecimento sobre o assunto, pois a cadeia 

produtiva do leite destaca-se no agronegócio brasileiro. A importância da atividade 

leiteira está ligada tanto ao seu caráter de segurança alimentar, uma vez que o leite 

é um alimento completo, fazendo parte da dieta alimentar dos consumidores 

brasileiros, quanto pela quantidade de divisas que o produto tem gerado em toda 

cadeia produtiva (SEBASTIÃO, 2002). 
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Segundo Breitenbach e Souza (2008), as mudanças estruturais e 

institucionais da cadeia produtiva do leite mostram um mercado que se torna cada 

vez mais competitivo, no qual a competição via preço acirra-se, tornando as 

margens menores para cada setor. Por isso, permanecer competitivo, aumentar os 

ganhos de escala e de produtividade nas operações, juntamente com a redução de 

custos, tornou-se um desafio. Desta forma, tanto o setor industrial quanto os 

produtores precisam de recursos financeiros, tecnologia e capacidade gerencial para 

que possam expandir e manter-se no mercado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresenta-se a revisão bibliográfica realizada através de 

literatura especializada em livros, artigos científicos e outros materiais 

cientificamente confiáveis. 

O referencial teórico permite verificar o estado do problema a ser 

pesquisado, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já realizados 

(LAKATOS; MARCONI, 2003). Partindo deste e de outros conceitos, desenvolveu-se 

a fundamentação teórica de forma abrangente, com intuito de dar suporte e garantir 

o entendimento dos objetivos propostos no estudo e embasamento na busca de 

resultados práticos.  

 

 

2.1 PRODUTOR RURAL 

 

Segundo a legislação do imposto de renda, artigos 58 a 71 do RIR/99, 

produtor rural é a pessoa física ou natural que explora atividades agrícolas e 

pecuárias, a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, 

da avicultura, da suinocultura, da sericicultura, da piscicultura e outras criações de 

pequenos animais. Também está inserida neste contexto a transformação de 

produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição e as 

características do produto in natura. Para Crepaldi (2012, p. 04): 

 

Empresário rural é aquele que exerce profissionalmente atividade 
econômica para produção ou circulação de bens ou serviços. Essa atividade 
de produção, realizada de forma profissional com a finalidade de gerar 
riqueza, reconheceu o trabalho do produtor rural como o de criação de bens 
e serviços. 
 
 

Desta forma, pode-se definir produtor rural toda pessoa que utiliza a 

agricultura como fins de subsistência e dela obtém sua renda. O produtor rural 

exerce atividade destinada à produção e a transformação do produto até estar 

adequada para a comercialização. 

Segundo estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2012), as principais bases legais que procuram 

tipificar o produtor rural são: 
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I – Estatuto da Terra – Lei Nº 4.504/1964; 

II – Código Florestal – Lei Nº 4.771/1965; 

III – Constituição Federal de 1988; 

IV – Reforma Agrária - Lei Nº 8.296/1993; 

V – Imposto da Propriedade Territorial Rural – ITR e o Cadastro Nacional de Imóveis 

Rurais – CNIR - Lei Nº 9.393/1996; 

VI – Lei Nº 11.326/2006; 

VII – Sistema Nacional de Crédito Rural – SNCR. 

Dentro do SNCR há as normas: 

 I – PRONAF; 

 II – PRONAMP; 

III – Fundos Constitucionais, sendo este último o normativo que mais abarca 

produtores rurais. Sua caracterização fundamenta-se na renda bruta anual e 

segmenta o produtor em Mini, Pequeno, Médio e Grande.  

 

 

2.2 PROPRIEDADE RURAL 

 

Segundo o que diz Marion (2000, p. 22) “empresas rurais são aquelas que 

exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação de 

animais e da transformação de determinados produtos agrícolas”. 

Empresa rural é a atividade de caráter econômico que tem por finalidade 

utilizar a capacidade produtiva da superfície do solo, através do conjunto de meios 

apropriados que possibilitem obter com maior abundância e mais economicamente 

os produtos da natureza (ALOE; VALLE, 1972). 

A exploração da atividade rural inclui as operações provenientes do giro 

normal da empresa, em decorrência do exercício das seguintes atividades: (COAD - 

IRPJ 2010, p. 1 - 2): 

- agricultura; 

 - pecuária;  

- extração e exploração vegetal e animal;  

- exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, 

cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e de outras culturas de pequenos 

animais; 
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 - exploração de atividade florestal, ou seja, o cultivo de florestas que se 

destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização;  

- venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes;  

- transformação de produtos decorrentes da atividade rural, em que sejam 

alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio 

agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas 

atividades rurais, utilizando exclusivamente matérias primas produzidas na área rural 

explorada tais como:  

a) beneficiamento de produtos agrícolas:  

• Descasque de arroz e de outros produtos semelhantes;  

• Debulha de milho;  

• Conservas de frutas, etc; 

b) transformação de produtos agrícolas:  

• moagem de trigo e de milho;  

• moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado, 

rapadura;  

• grãos em farinha ou farelo;  

c) transformação de produtos zootécnicos:  

• produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação;  

• laticínio (pasteurização e o acondicionamento do leite; transformação do 

leite em queijo, manteiga e requeijão);  

• produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de 

apresentação;  

• produção de adubos orgânicos;  

d) transformação de produtos florestais:  

• produção de carvão vegetal;  

• produção de lenha com árvores da propriedade rural;  

• venda de pinheiros e madeira de árvores plantadas na propriedade rural;  

e) produção de embriões de rebanho em geral, alevinos e girinos em 

propriedade rural, independente de sua destinação (reprodução ou comercialização):  

• atividade de captura de pescado in natura, realizada por embarcações, 

desde que a exploração se faça com apetrechos semelhantes ao da pesca artesal 

(arrastões de praia, rede de cerca, etc), inclusive a exploração em regime de 

parceria. 
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Diante do exposto, pode-se definir empresa rural como sendo a constituição 

jurídica e legal, com a finalidade de exploração econômica das atividades agrícolas, 

pecuárias, agroindustriais e extrativas, com o objetivo de produzir bens e serviços.  

 

 

2.2.1 Definição de porte de empresas e produtores rurais 

 

As legislações vinculadas ao crédito rural utilizam a renda como critério de 

classificação para pequeno, médio ou grande propriedade/produtor rural. As demais 

classificam de acordo com a atividade que pode variar conforme a região.  

A classificação do porte do produtor rural é baseada em vários parâmetros, 

dentre os quais podem ser destacados como principais a receita bruta anual da 

propriedade ou até mesmo basear-se na quantidade de produtos/serviços 

produzidos. No Brasil, ainda não existe uma classificação única que caracterize 

propriedades de pequeno, médio ou grande porte, esta definição dependerá da 

atividade em que o produtor estiver inserido (SEBRAE, 2012). 

Nos relatórios de Programação para 2012 do FNE (Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste), foram apresentados quatro grupos de produtores 

rurais, sendo atribuída faixa de renda a cada porte, conforme Quadro 01. 

 

Quadro 1 - Faixa de renda para cada porte de produtor rural 

 
Porte dos Produtores/Propriedades 

 
Receita Operacional Bruta Anual 

 
Mini/Micro 

Até R$360.000,00 

 
Pequeno 

Acima de R$360.000,00 até 3.600.000,00 

 
Pequeno/Médio 

Acima de R$3.600.000,00 até 16.000.000,00 

 
Médio 

Acima de 16.000.000,00 até 90.000.000,00 

 
Grande 

Acima de 90.000.000,00 

Fonte: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE, 2012). 
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Os Fundos Constitucionais de Financiamentos, que usam a renda como 

critério de classificação, utilizou a renda operacional bruta anual para definir 

produtores/propriedades de pequeno, médio e grande porte. Essa classificação é 

utilizada na execução de programas de financiamentos aos setores produtivos e tem 

como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região. 

Para a atividade leiteira não foram encontrados registros da classificação 

para o porte dos produtores rurais, portanto foi criado um modelo para classificar os 

produtores quanto ao seu tamanho. O método utilizado para a elaboração da tabela 

foi à quantidade de leite produzida por mês, ou seja, o volume em litros que cada 

produtor entrega mensalmente ao laticínio. As informações foram obtidas através de 

pesquisa no centro de recebimento de leite (laticínio) e por pessoas ligadas a 

atividade leiteira. As informações encontradas serão mostradas no Quadro 02. 

 

Quadro 2 - Classificação do Porte das Propriedades por litros de leite 

 
Porte da Propriedade 

 
Volume de Leite Produzido por Mês 

 
Pequena 

 
Até 3.000 litros/mês 

 
Média 

 
De 3.000 litros/mês até 15.000 litros/mês 

 
Grande 

 
Acima de 15.000 litros/mês 

Fonte: Elaborada pela autora (2015). 

 

O Quadro 2 será utilizado para classificar os produtores em relação ao 

tamanho da propriedade, que pode ser de pequeno, médio e grande porte. Ficaram 

classificados produtores de pequeno porte como sendo aqueles com volume de leite 

mensal de até 3.000 litros, médio porte para aqueles com volume de leite de 3.000 

litros/mês até 15.000 litros/mês e, grande porte os produtores com volume de leite 

acima de 15.000 litros/mês. 
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2.3 PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE 

 

A produção de leite tem um papel fundamental em todas as economias, 

especialmente em países em desenvolvimento, porque além de envolver um 

componente social, o leite é considerado um produto essencial para a população 

nestes países (EMBRAPA CERRADO, 2006). 

A demanda mundial de lácteos tem se elevado consideravelmente nos 

últimos anos e esse cenário, consequentemente, tem impulsionado a produção 

global de leite. A expansão na demanda mundial por lácteos é resultante do aumento 

na renda e do crescimento populacional, aliados a ocidentalização do hábito 

alimentar e ao maior acesso dos países em desenvolvimento às facilidades da 

cadeia do leite. 

Os últimos dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura, em inglês Food and Agriculture Organization (FAO) mostram que a 

produção mundial de leite cresceu mais de 50% nas ultimas três décadas.  

Projeções em longo prazo, também da FAO, apontam que, em 2022, a 

produção mundial de leite pode chegar a 895 milhões de litros, expressivo aumento 

de 20% em relação ao volume atual. 

O incremento da produção do leite tem ocorrido com mais intensidade no Sul 

da Ásia, pela elevação do consumo per capita em países altamente povoados 

naquela região. Conforme informações do Boletim do Leite de 2012, os países como 

China, Emirados Árabes, Japão, Malásia e Indonésia devem despontar como os 

principais destinos de lácteos no mercado internacional para os próximos anos. Os 

maiores vendedores de lácteos, Estados Unidos, União Europeia, Nova Zelândia, 

Austrália e Argentina, também devem aumentar suas exportações, especialmente 

para manteiga, queijos e leite em pó desnatado (FAO, 2013). 

Ainda segundo a FAO a perspectiva é de que a produção leiteira mundial 

cresça a taxas de 1,8% ao ano nesta década. Deve-se ressaltar que, o aumento da 

produção de leite nos países desenvolvidos está atrelado principalmente à expansão 

no número de animais, enquanto que, nos países desenvolvidos, o número de 

animais tem se reduzido. Em 2014, a Índia ocupou o primeiro lugar em número de 

vacas leiteiras, com expressiva quantidade de 130.100 cabeças. O segundo lugar é 

ocupado pelo Brasil, com 38.854 vacas leiteiras. (FAO, 2015). 



23 
 

 

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), 

em 2012, a Índia foi o maior produtor de leite do mundo, seguido pelos Estados 

Unidos, e China. Ainda segundo o USDA, a União Europeia foi o maior produtor de 

leite em 2014, com 144,7 bilhões de litros produzidos, a Índia encontra-se em 

segundo lugar com 141,1 bilhões de litros, Os Estados Unidos na terceira posição 

com 93,1 bilhões de litros e a China no quarto lugar com 38,5 bilhões. O Brasil situa-

se na quinta posição com 33,3 bilhões de litros.  

Os cinco países maiores produtores mundiais de leite, também se 

encontram entre os maiores consumidores, aparecendo a Índia como o maior 

consumidor do produto, 57.460 mil toneladas. Em seguida, União Europeia com 

33.400 mil toneladas, Estados Unidos com 29.121 mil toneladas, China com 15.460 

mil toneladas. O Brasil está na quinta posição entre os países que mais consomem 

leite fluído com 12.415 mil toneladas. 

 

 

2.4 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL 

 

A origem do leite no Brasil está intimamente ligada à exploração do gado 

trazido durante o período de colonização. O gado foi utilizado primeiramente como 

força de trabalho nos engenhos de cana de açúcar e posteriormente para a pecuária 

de corte. Até meados do Séc. XIX o consumo de leite teve caráter secundário, com 

poucas vacas sendo mantidas para essa atividade. A pequena disponibilidade do 

produto impediu que o consumo de leite se tornasse um hábito naquela época. A 

partir de então, diversos desenvolvimentos tecnológicos foram aplicados ao leite de 

consumo até caracterizar seu mercado atual (ALVES, 2001). 

A produção de leite no Brasil é extremamente diversa. São muitos os 

sistemas de produção existentes no país, com significativas variações entre regiões 

e entre produtores, em termos de alimentação, manejo e genética do rebanho 

(CANZIANI, 2003). A cadeia produtiva do leite no Brasil passou por importantes 

transformações nas últimas décadas, sendo as mais significativas na década de 

1990, quando ocorreu a desregulamentação do setor, a abertura comercial no 

Exterior, a consolidação do MERCOSUL e a implantação do Plano Real 

(BREITENBACH e SOUZA, 2008).  
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A produção brasileira de leite vem crescendo a cada ano, porém, grande 

parte desse crescimento se deve ao aumento do número de vacas ordenhadas do 

que ao aumento da produtividade. A produtividade do rebanho nacional cresceu 

aproximadamente 23% nos últimos 10 anos, enquanto a produção total cresceu 

quase 50% (IBGE, 2013). A produção nacional de leite é capaz de fornecer à 

população brasileira aproximadamente 170 litros de leite/habitante/ano, quantidade 

inferior aos 210 litros recomendados pelos órgãos de saúde nacionais e 

internacionais (IBGE, 2013). 

Com a estimativa de crescimento da população brasileira até 2023 para 216 

milhões de habitantes (IBGE, 2014) o volume de leite produzido deverá ser de 45,3 

bilhões de litros/ano. Em 2023 as projeções são de que o país exportará cerca de 

150 milhões de litros de leite ao ano. 

A produtividade média do rebanho brasileiro em 2012 foi de 1.417 

kg/vaca/ano. O número de vacas ordenhadas no país caiu em 2012 com relação a 

2011 em aproximadamente 500 mil cabeças devido principalmente a forte seca que 

atingiu o nordeste brasileiro (IBGE, 2013). 

No 3º trimestre de 2014 foram adquiridos, pelas indústrias processadoras de 

leite, 6,267 bilhões de litros do produto, indicativo de aumentos de 4,6% sobre o 3º 

trimestre de 2013 e de 8,1% sobre o 2º trimestre de 2014. A industrialização, por sua 

vez, foi de 6,258 bilhões de litros, aumento de 4,9% de sobre o mesmo período de 

2013 e de 8,1% sobre o volume registrado no 2º trimestre de 2014 (IBGE, 2014). 

Regionalmente verificou-se que o Sul foi responsável por 38,7% da 

aquisição nacional de leite, o Sudeste por 38,6% e o Centro-Oeste por 13,0% no 3º 

trimestre de 2014. (IBGE, 2014). 

Apesar de o leite ser produzido em todo o território nacional, há uma 

concentração de áreas mais produtivas nas regiões Sudeste e Sul, com volume 

aproximado de 22,3 bilhões de litros, o que representa 70% do volume total. (IBGE, 

2014). 

Dos 20 municípios brasileiros com maior volume de produção de leite no ano 

de 2013, quatro deles estão localizados no estado do Paraná, cinco em Goiás, dez 

em Minas Gerais e um no estado de Santa Catarina, conforme Tabela 1: 
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Tabela 1 – Municípios Brasileiros com maior volume de leite no ano de 2013. 

 MUNICÍPIOS MIL LITROS/ANO 

1º Castro - PR 230.700 

2º Morrinhos - GO 165.495 

3º Patos de Minas - MG 155.023 
4º Piracanjuba - GO 147.490 

5º Jataí - GO 143.100 

6º Carambeí - PR 129.990 

7º Ibiá - MG 119.015 

8º Coromandel - MG 113.669 

9º Unaí - MG 113.000 

10º Patrocínio - MG 111.200 

11º Marechal Cândido Rondon - PR 110.691 

12º Catalão - GO 99.900 

13º Concórdia - SC 99.100 

14º Curvelo - MG 97.451 

15º Monte Alegre de Minas - MG 96.976 

16º Toledo - PR 96.837 

17º Passos - MG 92.734 

18º Ipameri - GO 91.800 

19º Prata - MG 91.300 

20º Uberlândia - MG 90.000 

 TOTAL 2.395.471 

        Fonte: IBGE/PPM 2013. 

 

Os 20 municípios brasileiros com maior produção de leite produziram juntos 

mais de 2,3 bilhões de litros de leite em 2013. Os municípios que se destacaram 

como maiores produtores de leite e sistemas especializados na atividade leiteira no 

estado do Rio Grande do Sul no ano de 2013 estão listados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Municípios destaques na atividade leiteira no estado do Rio Grande do 

Sul no ano de 2013. 

 MUNICÍPIOS MIL LITROS/ANO 

1º Casca 59.400 
2º Carlos Barbosa 27.000 
3º Pontão 26.826 
4º Selbach 23.760 
5º Fortaleza dos Valos 21.005 
6º São Jorge 17.508 
7º Veranópolis 16.643 
8º Nova Prata 13.712 
9º Pejuçara 11.950 
10º Protásio Alves 8.770 
11º Vila Flores 7.710 

 TOTAL 234.284 

 Fonte: IBGE/PPM 2013. 
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Os municípios gaúchos destaques na produção de leite em 2013 somaram 

juntos um total de 234.284 mil litros no ano, contribuindo com o total obtido na 

produção nacional. O município com maior destaque é Casca, que produziu 59.400 

mil litros de leite no ano de 2013 e é um dos municípios gaúchos com mais sistemas 

especializados na atividade leiteira. 

 

 

2.5 PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA – RS 

 

O município de Tapejara localiza-se na região Sul do Brasil, a nordeste do 

estado do Rio Grande do Sul (Dados IBGE). Conforme informações do Censo 

Demográfico 2010, a população do município de Tapejara é de aproximadamente 

20.017 habitantes e sua área territorial é de 240,1 Km2, sendo 94% pertencentes à 

zona rural e 6% na zona urbana. O município possui 960 propriedades rurais, sendo 

que cada propriedade possui uma área média de 20 ha (hectare). 

Os órgãos ligados à atividade leiteira: EMATER/RS, IGL, FETAG, FAMURS, 

Câmara Setorial do Leite, FETRAF, SindiLat e APIL, realizam atualizações mensais 

em seus registros sobre a Cadeia Produtiva do Leite no município de Tapejara. A 

última atualização de dados ocorreu no período de 13 de abril a 13 de maio de 2015 

e apresentam informações importantes da atividade leiteira do município que serão 

conhecidas a seguir. 

Foram identificados 519 produtores rurais no município, dos quais 480 são 

produtores que vendem leite cru para indústrias ou cooperativas, cinco são 

produtores que processam leite em agroindústria própria (queijarias), quatro são 

produtores que comercializam leite cru diretamente para consumidores e 30 são 

produtores que produzem leite apenas para o consumo familiar. 

São 5.000 o número de vacas leiteiras no município, distribuídas entre os 

519 produtores rurais, totalizando uma produção de leite por ano de 14.577.000 

litros, ou seja, uma média de 16,67 litros/vaca/dia. 

A produção de leite no município estratificada em função do volume diário é 

de 37 produtores que produzem até 50 litros/dia, 192 que produzem entre 51 e 100 

litros/dia, 157 que produzem entre 101 e 150 litros/dia, 70 que produzem entre 151 e 

200 litros/dia, 60 que produzem entre 201 e 300 litros/dia, 3 que produzem entre 301 

e 500 litros/dia e nenhum produtor que produz acima de 500 litros por dia. 
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O padrão racial do rebanho leiteiro do município de Tapejara é caracterizado 

por raças diversas. A maior quantidade é de animais da Raça Holandesa, que 

somam 4.750 vacas. Animais da Raça Jersey somam 100 vacas e 150 vacas são 

classificadas como sendo de outras raças e cruzamentos. 

O município possui adoção de tecnologias na produção leiteira, 

caracterizada da seguinte forma: 52 produtores possuem controle leiteiro por vaca, 

52 produtores possuem fornecimento de ração conforme a produção da vaca, 489 

produtores possuem pastagem anual de inverno e verão, 143 produtores utilizam 

gramíneas perenes de verão, 400 produtores utilizam pastoreio rotativo, 10 

produtores possuem irrigação de pastagens, 480 produtores produzem silagem de 

verão e inverno para a alimentação dos animais e 480 produtores utilizam 

inseminação artificial (IA ou IATF) para garantir o rebanho e a raça de sua 

preferência. 

Em relação à estrutura existente nas propriedades para a produção de leite 

do município, 65 produtores possuem local adequado para ordenha higiênica (sala 

de ordenha com piso, paredes e água para limpeza), 300 produtores possuem sala 

de ordenha dotada de fosso ou rampa, 65 produtores utilizam estrutura para 

alimentação individualizada (canzis), 76 produtores utilizam ordenhadeira balde ao 

pé (de tarro), 65 produtores possuem ordenhadeiras com transferidor de leite, 15 

produtores possuem ordenhadeira canalizada, 30 produtores não possuem 

ordenhadeira e utilizam o método manual, 485 produtores possuem resfriador de 

expansão direta (tanque a granel), nenhum produtor possui resfriador de imersão 

(tarros) ou outros equipamentos que não resfriam e 156 produtores possuem 

estrutura para aquecimento de água para limpeza dos equipamentos de ordenha. 

O município conta com nove empresas que adquirem leite, um posto de 

resfriamento de leite em funcionamento com Inspeção Federal e capacidade de 

15.000 litros de leite por dia e duas Indústrias de processamento de leite (queijarias) 

com Inspeções Municipal e Federal, uma com capacidade para 4.000 litros/dia e a 

outra com capacidade para 50.000 litros/dia. 

Embora a região seja forte produtora de leite, os produtores tapejarenses 

enfrentam dificuldades para a produção e comercialização do leite no município. A 

maior dificuldade encontrada é a falta ou deficiência de mão de obra. 



28 
 

 

Esta falta é classificada por 480 produtores como a mais relevante para o 

sucesso da atividade leiteira, 200 produtores encontram dificuldades na restrição do 

fornecimento de energia elétrica, 40 produtores acreditam que a escala de produção 

está reduzida e 200 produtores associam as dificuldades na falta de descendentes e 

o desinteresse deles na atividade leiteira. 

 

 

2.6 CONTABILIDADE 

 

A Contabilidade, desde sua origem, é conceituada por vários estudiosos e 

pesquisadores da área contábil. Segundo Basso (2005, p. 22) 

 

Entendemos que Contabilidade, como conjunto ordenado de 
conhecimentos, leis, princípios e métodos de evidenciação próprios, e a 
ciência que estuda, controla e observa o patrimônio das entidades nos seus 
aspectos quantitativos (monetário) e qualitativo (físico) e que, como 
conjunto de normas, preceitos e regras gerais, se constitui na técnica de 
coletar, catalogar e registrar os fatos que nele ocorrem, bem como de 
acumular, resumir e revelar informações de suas variações e situação, 
especialmente de natureza econômico-financeira.  
 

 

Segundo Sá (Basso, 2005, p. 17), “a história da Contabilidade nasceu com a 

própria civilização, em uma espontânea forma de ter conhecimento sobre as 

utilidades ou riquezas que o homem vai acumulando”. 

Para Gouveia (apud Basso, 2005, p. 22), “contabilidade é uma arte, é a arte 

de registrar todas as transações de uma companhia, que possam ser expressas em 

termos monetários. É também a arte de informar os reflexos dessas transações na 

situação econômico-financeira dessa companhia”. 

A Contabilidade é, de fato, muito importante para qualquer empresa que 

busca obter rendimentos favoráveis, pois, é através dela que se consegue ter amplo 

controle da saúde financeira da empresa para posterior tomada de decisões. 

Qualquer decisão equivocada pode custar a perda de capital e a desestabilização da 

empresa. 

É essencial que a Contabilidade trabalhe com objetivos claros quanto a seu 

papel na sociedade. Segundo Basso (2005), as principais funções da Contabilidade 

são: 
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– coletar os documentos comprobatórios dos atos e fatos administrativos e 

econômicos que ocorreram na entidade; 

– classificar os documentos comprobatórios de acordo com as alterações que 

provocam no patrimônio da entidade; 

– registrar os fatos contábeis decorrentes das alterações patrimoniais nos livros de 

escrituração contábil da entidade; 

– acumular informações quantitativas e qualitativas do patrimônio e suas variações, 

ao longo do tempo; 

– resumir informações do patrimônio e suas variações, em demonstrativos 

contábeis; 

– revelar a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade. 

Da mesma forma, os objetivos da Contabilidade podem ser assim 

explicados: 

– controlar (física e monetariamente) o patrimônio da entidade; 

– apurar os resultados decorrentes das variações ocorridas no patrimônio da 

entidade; 

– evidenciar a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, bem como 

suas tendências; 

– atentar para o cumprimento de normas, leis e demais dispositivos emergentes da 

legislação aplicável aos negócios da entidade; 

– fornecer informações sobre o patrimônio aos seus usuários, de acordo com suas 

necessidades. 

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis 

para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre 

existiu para auxiliar as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o 

governo começou a utilizar-se dela para arrecadar impostos e a torna obrigatória 

para a maioria das empresas. (MARION, 2009) 

A contabilidade tem por finalidade assegurar o controle do patrimônio 

administrado, através do fenômeno de informações e orientações necessárias à 

tomada de decisões – sobre a composição a as variações patrimoniais, bem como 

sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para 

alcançar seus fins, que podem ser lucrativos ou meramente ideais, sociais, culturais, 

esportivos, beneficentes ou outros (FRANCO, 1996). 
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2.7 CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

A partir do cenário econômico atual, é perceptível a necessidade de adotar a 

contabilidade de custos nas propriedades rurais, visto que, torna-se uma importante 

ferramenta de gestão para que o proprietário mantenha conhecimento de seu 

negocio, possibilitando-lhe melhor controle e planejamento. 

Com o aumento da competitividade que vem ocorrendo na maioria dos 

mercados, sejam industriais, comerciais, ou de serviços, os custos tornam-se 

altamente relevantes quando da tomada de decisões em uma empresa. O que 

ocorre devido à alta competição existente. (MARTINS, 2010). 

Segundo Leone (2000), a Contabilidade de Custos é uma atividade que se 

assemelha a um centro processador de informações, que recebe (ou obtém) dados, 

acumula-os de forma organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informações 

de custo para os diversos níveis gerenciais. 

De acordo com Maher (2001, p. 38) a Contabilidade de Custos “é o ramo da 

contabilidade que mede, registra e relata informações sobre custos”. 

A contabilidade de custos fornece os dados detalhados sobre custos que a 

gestão precisa para controlar as operações atuais e planejar para o futuro. 

(VANDERBECK, NAGY, 2003). 

Pode-se dizer que a Contabilidade de Custos nasceu da necessidade de se 

obter maiores informações que auxiliassem o gestor no processo decisório. Segundo 

Vieira (2008), a Contabilidade de Custos teve seu princípio na Revolução Industrial, 

a partir do momento em que as organizações até então mercantilistas passaram a 

comprar matéria-prima para ser transformada em novos produtos. 

Leone (2000, p. 47) conceitua a Contabilidade de Custos da seguinte forma: 

 
 
A Contabilidade de Custos é o ramo da função financeira que coleta, 
acumula, organiza, analisa, interpreta e informa os custos dos produtos, dos 
serviços, dos estoques, dos componentes operacionais e administrativos, 
dos planos operacionais, dos programas, das atividades especiais e dos 
segmentos de distribuição para determinar a rentabilidade e avaliar o 
patrimônio da empresa, para controlar os próprios custos e as operações e 
para auxiliar o administrador no processo de planejamento e tomada de 
decisão. 
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Para Horngren, Foster e Datar (2000), a Contabilidade de Custos mensura e 

relata informações financeiras e não financeiras relacionadas à aquisição e ao 

consumo de recursos pela organização. Ela fornece informações tanto para a 

Contabilidade Gerencial como para a Contabilidade Financeira. 

Na contabilidade gerencial a contabilidade de custos tem duas funções 

relevantes: o auxilio ao Controle e a ajuda às tomadas de decisões.  

No controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o 

estabelecimento de padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, 

posteriormente acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os 

valores anteriormente definidos. No que diz respeito à decisão, seu papel é de 

extrema importância, consiste na alimentação de informações sobre valores 

relevantes que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo sobre 

medidas de introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, 

opção de compra ou produção etc. (MARTINS, 2010). 

De acordo com Leone (apud KOHLER, 2012, p. 47), 

 

Contabilidade de Custos projeta e opera sistemas de custos, determina os 
custos por departamentos, por função, por centros de responsabilidades, 
por atividades, por produtos, por territórios, por períodos e por outros 
segmentos, faz a estimação de custos, estabelece padrões, manipula 
custos históricos, compara custos de diferentes períodos, compara custos 
reais com custos calculados, determina custos de alternativas, interpreta e 
apresenta informações de custos como um auxílio à gerência no controle de 
operações correntes e futuras. 

 
Para Santos, Marion e Segatti (2002, p. 41), a Contabilidade de Custos 

“cuida dos custos da empresa, não tendo sua atenção voltada para as despesas. A 

Contabilidade de Custos está preocupada com a apuração do resultado, ou seja, 

identificar o lucro de forma mais adequada”. 

Partindo destes e de outros conceitos, pode-se dizer que a contabilidade de 

custos tornou-se uma importante ferramenta para o controle e decisões gerenciais 

devendo estar presente no cotidiano das empresas. 
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2.7.1 Terminologias contábeis 

 

Para um melhor entendimento da contabilidade de custos, torna-se 

necessário conceituar alguns termos relacionados à mesma, como: Gastos, 

Investimentos, Custos, Despesas e Perdas. 

 

 

2.7.1.1 Gastos 

 

Martins (2010, p. 24) classifica gasto da seguinte maneira: “Compra de um 

produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade 

(desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de 

ativos (normalmente dinheiro)”. 

O gasto se concretiza quando os serviços ou bens adquiridos são prestados 

em desembolso, embora este possa estar defasado do gasto. (CREPALDI,2012). 

 

 

2.7.1.2 Investimentos 

 

Na concepção de Martins (2010, p. 25), investimento é “gasto ativado em 

função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuro(s) período(s)”.  

O autor ainda ressalta que, todo sacrifício feito para aquisição de bens ou 

serviços estocados nos ativos da empresa, com baixa ou amortização quando de 

sua venda, consumo, desaparecimento ou de sua desvalorização são 

especificamente chamados de investimentos. 

Bruni e Famá (2012) ressaltam que os investimentos são “congelados” 

termporariamente no ativo da entidade e, posteriormente e de forma gradual são 

“descongelados” incorporando-se aos custos e despesas.  

Deste modo, considera-se investimento todo gasto, ou desembolso, feito 

para adquirir um bem ou serviço, com vida útil e que gera benefícios para períodos 

futuros. 
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2.7.1.3 Custos 

 

Segundo Martins (2010, p. 25), custo é “gasto relativo a bem ou serviço 

utilizado na produção de outros bens e serviços”.  

Bruni e Famá (2012, p. 23) completam afirmando que “estão associados aos 

produtos e serviços produzidos pela entidade”.  

No que refere à custos, Crepaldi (2012, p. 98) define como “ gasto relativo a 

bem ou serviço utilizado na produção rural; são todos os gastos relativos à atividade 

de produção”. 

 

 

2.7.1.4 Despesas 

 

Na visão de Martins, despesa é “bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas”. (2010, p. 25). 

No que diz respeito a despesa, Crepaldi define e diferencia de custo da 

seguinte forma: 

 

Despesa. Gasto com bens ou serviços não utilizados nas atividades 
produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de receitas. Em 
termos práticos, nem sempre é fácil distinguir custos e despesas. Pode-se, 
entretanto, propor uma regra simples do ponto de vista didático: todos os 
gastos realizados com os produtos agrícolas, até que estes estejam 
prontos, são custos; a partir daí, são despesas. (CREPALDI, 2012, p. 99). 
 

 

 

2.7.1.5 Perdas 

 

Martins (2010, p. 26) classifica perda como sendo “bem ou serviço 

consumidos de forma anormal e involuntária”.  

Para Crepaldi (2012, p.99) “Perda é um gasto não intencional decorrente de 

fatores externos fortuitos ou da atividade produtiva normal da Empresa Rural”.  
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2.7.2 Tipos de custos 

 

Faz-se necessário para um melhor entendimento de custos, citar a partir de 

autores, os tipos de custos existentes, sendo eles: Custo Direto, Custo Indireto, 

Custo Fixo, Custos Variáveis e Custos Mistos. 

 

 

2.7.2.1 Custo Direto 

 

Neves e Viceconti (2008, p. 21) conceituam custo direto como sendo 

“aqueles que podem ser apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque 

há uma medida objetiva de seu consumo nesta fabricação”. 

Para Martins (2001, p. 53) custo direto “são os que podem ser diretamente 

apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo (quilogramas, 

materiais consumidos, embalagens utilizadas, horas de mão de obra utilizadas e até 

quantidade de força consumida)”. 

Portanto, considera-se custo direto aquele que pode ser diretamente 

atribuído ao produto ou atividade, sem necessidade de rateio, pois possuem medida 

de consumo. 

 

 

2.7.2.2 Custo Indireto 

 

Segundo Leone (2000), é considerado custo indireto todo custo que precisa 

de um parâmetro para ser identificado e debitado ao produto ou objeto de custeio. 

Os custos indiretos necessitam de cálculos, rateios ou estimativas para 

assim poderem ser apropriados aos produtos. É utilizada a base ou critério de rateio 

como parâmetro para realizar as estimativas. (CREPALDI, 2012) 

 

 

2.7.2.3 Custos Mistos 

 

Segundo Hansen e Mowen (2001, p. 92) “custos mistos são custos que tem 

um comportamento fixo e variável”. 
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Os autores ressaltam que esse tipo de custo tem uma porcentagem muito 

pequena nos custos totais. Devido a sua trabalhosa separação, os custos mistos 

podem ser atribuídos à categoria de custos fixos ou variáveis sem se preocupar com 

algum erro de classificação ou efeito que terá sobre a tomada de decisões.  

Desta forma, custos mistos são os que apresentam um comportamento fixo 

ou variável, devido a sua pequena porcentagem comparada aos demais custos, 

podem ser considerados como fixos ou variáveis, já que não acarretarão grandes 

mudanças, e não surtirão efeitos na tomada de decisões. 

A partir da classificação dos custos faz-se importante destacar também os 

principais métodos de custeio existentes. 

 

 

2.8 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

No que se refere aos tipos de custeio, verifica-se a existência de vários 

métodos, dentre eles o Método de Custeio baseado em Atividades (ABC), Custeio 

por Absorção e Custeio Variável. Abaixo segue a definição de cada método. 

 

 

2.8.1 Método de Custeio Baseado em Atividades (ABC) 

 

A metodologia de custeio ABC procura reduzir sensivelmente as distorções 

provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. (MARTINS, 2001). O autor 

ainda ressalta que, este método de custeio é acima de tudo, “uma poderosa 

ferramenta a ser utilizada na gestão de custos”. (MARTINS, 2001, p. 94). 

 O uso do ABC é extraordinário em termos de identificar o custo das 

atividades e processos e de permitir uma visão muito mais adequada para a análise 

da relação custo/benefício de cada uma dessas atividades e desses processos.  

Permite o levantamento do quanto se gasta em determinadas atividades, 

tarefas e processos onde não se agrega valor ao produto (manufaturado, na forma 

de serviços etc.), mesmo que com a devida cautela em função da sempre 

permanente presença de algum nível de erro e mesmo de arbitrariedade nesses 

rateios. (MARTINS, 2010, p. 295). 
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De tal forma, pode-se dizer que o custeio baseado em atividades (ABC), 

procura apropriar ao agente causador o seu custo. Ou seja, busca-se atribuir através 

de direcionadores os custos às atividades em que incorreram-se, para que 

posteriormente possam ser atribuídos aos produtos.  

 

 

2.8.2 Método de Custeio por Absorção 

 

Para Neves e Viceconti (2008) o custeio por absorção tem por base os 

seguintes princípios contábeis: 

 
-Principio do Registro pelo Valor Original: os estoques e o resultado da 
empresa industrial são avaliados pelo custo histórico, não sendo corrigidos 
quando há variação do preço dos fatores de produção entre a aquisição e o 
levantamento do balanço patrimonial. 
-Principio da Competência: todos os gastos com a produção que não 
tiverem correspondência com as receitas obtidas pela empresa no período 
devem ser incorporados ao valor dos estoques. (NEVES; VICECONTI, 
2008, p. 12). 
 

 

Para VanDerbeck e Nagy (2003), neste tipo de custeio tanto os custos fixos 

quanto os variáveis são atribuídos ao produto, e não é dada nenhuma atenção 

particular quanto à classificação de custos como sendo fixos ou variáveis.  

O custeio por absorção pode considerar-se como o método que apropria 

todos os custos, sejam fixos ou variáveis aos produtos, sem haver nenhuma 

distinção. Neste tipo de custeio as despesas que não são consideradas com ligação 

as receitas obtidas são incorporadas ao valor dos estoques. 

 

 

2.8.3 Método de Custeio Variável 

 

No custeio direto ou custeio variável “só são alocados aos produtos os 

custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesas do 

período, indo diretamente para o resultado; para os estoques só vão, como 

consequência, custos variáveis”. (MARTINS, 2001 p. 216). 
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VanDerbeck e Nagy (2003) acreditam que esse método de custeio apresenta 

dados de custos de forma que realça o relacionamento entre vendas e custos 

variáveis da produção, que se movimenta na mesma direção das vendas. Além de 

ajudar no planejamento administrativo, por apresentar um quadro mais claro de 

como as mudanças no volume da produção afetam custos e renda. 

Pode-se dizer então que este método de custeio classifica os custos entre 

fixos e variáveis. Sendo que são apropriados todos os custos variáveis aos produtos, 

sem que haja distinção entre direto ou indireto, ficando os custos fixos considerados 

como despesas do período. 

 

 

2.9 Margem de Contribuição 

 

Segundo Leone (2000, p. 380), margem de contribuição é “a diferença entre 

as receitas e os custos diretos e variáveis identificados a um produto, linha de 

produtos, serviços, processos, segmentos, enfim, a cada um dos objetos em que se 

pode dividir a atividade de uma empresa”.  

Para o autor, a partir da análise da contribuição marginal pode-se 

representar melhor o resultado econômico alcançado pelas atividades de cada 

segmento.  

VanDerbeck e Nagy (2003, p. 419) concordam ao afirmar que margem de 

contribuição “é a diferença entre receita de vendas e o total de custos e despesas 

variáveis”.  

 

 

2.9.1 Margem de Segurança 

 

Para Bruni e Famá (2012, p.194) margem de segurança “consiste na quantia 

ou índice das vendas que excedem o ponto de equilíbrio da empresa”.  

Ainda, segundo ele, “margem de segurança representa o quanto as vendas 

podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo, podendo ser expressa em 

quantidade, valor ou percentual”. 
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A margem de segurança indica o montante que as vendas podem diminuir 

antes que a companhia sofra uma perda. O índice de margem de segurança é o 

relacionamento computado pela divisão da margem de segurança pelo dinheiro e 

pelo total de vendas. (VANDERBECK, NAGY, 2003, p. 419). 

Os autores colocam a seguinte equação para encontrar a margem de 

segurança e a taxa de margem de segurança, respectivamente: 

 

Margem de segurança = Vendas - ponto de equilíbrio de vendas  

Taxa de margem de segurança= Margem de Segurança    x 100 

      Vendas 

 

Com base na visão dos autores, pode-se dizer que a margem de segurança 

indica até onde as vendas podem cair sem que isso acarrete prejuízo ao 

produtor/empresa. 

 

 

2.9.2 Ponto de Equilíbrio 

 

Segundo VanDerbeck e Nagy (2003, p. 415) “o ponto de equilíbrio pode ser 

definido como ponto no qual a receita de venda é adequada para cobrir todos os 

custos de manufatura e vender o produto, mas sem obter lucro”. 

Concorda Wernke (2005, p.139) acrescentando que “o ponto de equilíbrio é 

o volume de vendas em que a margem de contribuição total se iguala às despesas e 

custos fixos, isto é, o volume de vendas no qual a empresa não tem lucro, nem 

prejuízo”. 

Complementa Crepaldi (2012, p.131) dizendo que “a expressão ponto de 

equilíbrio, tradução de break-even-point, refere-se ao nível de venda em que não há 

lucro nem prejuízo, ou seja, onde os custos totais são iguais às receitas totais”. 

Martins (2010) dá a seguinte equação para encontro do ponto de equilíbrio: 

 

Ponto de Equilíbrio: Custos + Despesas Fixas 

          Margem de Contribuição Unitária  
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Após tais definições, pode-se definir que ponto de equilíbrio é quando a 

receita de vendas é suficiente para cobrir todo o gasto com produção e venda do 

produto, sem que haja lucro ou prejuízo. 

 

 

2.9.2.1 Ponto de Equilíbrio Contábil 

 

O ponto de equilíbrio contábil é obtido quando a soma das Margens de 

Contribuição totalizar o montante suficiente para cobrir todos os custos e despesas 

fixos, esse é o ponto em que contabilmente não haveria nem lucro nem prejuízo. 

(CREPALDI, 2012, p.134). 

Ainda segundo Crepaldi (2012, p.176) o Ponto de Equilíbrio Contábil “é o 

ponto de igualdade entre a Receita e o Custo Total”. 

A análise dos gastos variáveis e fixos torna possível obter o ponto de 

equilíbrio contábil da empresa: representação do volume (em unidades ou dinheiro) 

de vendas necessário para cobrir todos os custos e no qual o lucro é nulo (BRUNI, 

FAMÁ, 2012, p.186) 

De modo geral, tem-se que: 

 

Lucro = Receitas Totais – Gastos Totais 

 

 

2.9.2.2 Ponto de Equilíbrio Econômico 

 

Apresenta a quantidade de vendas (ou faturamento) que a empresa deveria 

obter para poder cobrir a remuneração mínima do capital próprio nela investido, 

considerando valores de mercado. 

Para Crepaldi (2012, p.136) o Ponto de Equilíbrio Econômico é “o nível de 

produção e venda em que o lucro líquido do Exercício é predeterminado 

representando a quantidade de vendas necessárias para atingir um determinado 

lucro”. 
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Crepaldi (2012, p.177) salienta também que “o Ponto de Equilíbrio 

Econômico ocorre quando existe lucro na empresa e esta busca comparar e 

demonstrar o lucro da empresa em relação à taxa de atratividade que o mercado 

financeiro oferece ao capital investido”. 

 

 

2.9.2.3 Ponto de Equilíbrio Financeiro 

 

É representado pelo volume de vendas necessárias para que a empresa 

possa cumprir com seus compromissos financeiros. (CREPALDI, 2012) 

O ponto de equilíbrio financeiro corresponde à quantidade que iguala a 

receita total com a soma dos gastos que representam desembolso financeiro para a 

empresa. Assim, no calculo do ponto de equilíbrio financeiro não devem ser 

considerados gastos relativos a depreciações, amortizações ou exaustões, pois 

estas não representam desembolsos para a empresa. (CREPALDI, 2012) 

 

 

2.10 FORMAÇÃO DO CUSTO NA ATIVIDADE LEITEIRA 

 

As mudanças econômicas ocorridas desde o início da década de 1990 vêm 

exigindo rápidos ajustamentos estratégicos e estruturais do setor agroindustrial do 

leite.  

A desregulamentação do mercado de leite e, posteriormente, a abertura 

comercial da economia brasileira resultaram em um mercado competitivo em termos 

de qualidade, produtividade e escala de produção. 

 Considerada no seu conjunto, a produção primária de leite é constituída por 

produtores bastante heterogêneos. Efetivamente, a atividade produtiva primária é o 

segmento mais vulnerável da cadeia agroindustrial devido às limitações tecnológicas 

e gerenciais. Por não conseguir controlar o preço do produto que vende, o produtor 

necessita administrar as variáveis que estão sob o seu controle. Trata-se de uma 

estratégia para tornar seu produto competitivo, atingindo menores custos de 

produção. 
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Podem ser encontradas duas estruturas ou dois métodos para determinar o 

custo de produção de um produto agropecuário. São eles: Custo Total de Produção 

e Custo Operacional (MAHER,2001). 

O Instituto de Economia Agrícola (IEA) desenvolveu e utiliza a estrutura de 

custos operacionais conceituando como despesas efetivamente desembolsadas 

pelo produtor, mais as depreciações de máquinas e benfeitorias especificas da 

atividade, incorporando-se outros componentes de custos, que visam obter o custo 

operacional total de produção e viabilizar a análise de rentabilidade no curto prazo. 

(MATSUNAGA, 1976) 

 

 

2.10.1 Custo Total de Produção 

 

Nesta metodologia devem ser considerados tanto os custos fixos como os 

custos variáveis. 

 

 

2.10.1.1 Custos Fixos 

 

Segundo Hansen e Mowen (2001, p. 88) “custos fixos são custos que no seu 

total são constantes dentro de uma faixa relevante enquanto o nível do direcionador 

de atividade varia”. 

Complementam Neves e Viceconti (2008), que os custos fixos são fixos em 

relação ao volume de produção, porém esse valor pode variar no decorrer do tempo.  

Ressalta ainda Crepaldi (2012, p. 101) que “os custos fixos são fixos dentro 

de uma determinada faixa de produção e, em geral, não são eternamente fixos, 

podendo variar em função de grandes oscilações no volume de produção agrícola”.  

 

 

2.10.1.2 Custos Variáveis 

 

Segundo Hansen e Mowen (2001, p. 89) “custos variáveis são definidos 

como custos que no total variam em proporção direta às mudanças em um 

direcionador de atividade”. 
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Para Leone (2000) os custos variáveis são os que somente aparecem 

quando a atividade ou produção é realizada. Dessa forma esse tipo de custo é 

evitável já que se pode comandar o volume de produção ou atividade.  

Acrescenta Crepaldi (2012) que são proporcionais ao volume produzido e 

aumentam à medida que aumenta a produção agrícola.  

Portanto, ao contrário dos custos fixos, os custos variáveis variam 

diretamente conforme o volume de produção, existindo somente quando a produção 

é realizada. Ou seja, quanto mais quantidade produzida maiores serão seus custos. 

 

 

2.10.2 Custos da produção leiteira 

 

O Custo Operacional de Produção se refere ao custo de todos os recursos 

de produção que exigem desembolso por parte do produtor rural e engloba o Custo 

Operacional Efetivo, Custo Operacional Total e o Custo Total de Produção 

(MATSUNAGA,1976). 

 

 

2.10.2.1 Custo Operacional Efetivo (COE) 

 

São aqueles nos quais ocorre efetivamente desembolso de dinheiro. São os 

custos de todos os recursos que exigem desembolso monetário por parte da 

atividade produtiva para a sua recomposição, como por exemplo, gastos com 

alimentação de animais, mão-de-obra e outros. 

 

 

2.10.2.2 Custo Operacional Total (COT) 

 

Representa a soma dos custos operacionais efetivos, custos das 

depreciações e custos com mão-de-obra. Empresas com receitas iguais ao custo 

operacional total repõem seus recursos para renovação de seus bens, mas não tem 

retorno sobre o capital investido. 
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2.10.2.3 Custo Total de Produção (CTP) 

 

Refere-se a soma do Custo Operacional Total e dos Custos de Oportunidade 

ou Custos Alternativos, aos recursos investidos no negocio como, remuneração da 

terra, do capital fixo e do capital de giro. 

 

 

2.10.3 Componentes do custo na produção leiteira 

 

Vários métodos são adotados para custear a produção de leite, mas 

segundo Toledo (2001) somente em 2001 foi adotado um critério metodológico a fim 

de apresentar resultados significativos e comparativos. 

Com a adoção desse critério chegou-se a uma primeira homogeneização 

dos cálculos, onde os itens de custos a serem contemplados envolvem alimentos 

concentrados, alimentos volumosos, leite, sal mineral, medicamentos/vacinas, 

energia/combustível, inseminação artificial, manutenção e reparos, material de 

consumo, material de ordenha, impostos e taxas, mão-de-obra e transporte do leite. 

As receitas deverão envolver leite vendido, venda de animais e outros. 

(TOLEDO,2001) 

 
 

 Mão-de-obra: permanente (salários e encargos trabalhistas), mão-de-obra 

eventual (serviço prestado por terceiros); 

 Alimentação: ração, aditivos, pastagens, farelo, fenos e outros; 

 Sanidade: álcool, vacinas, água oxigenada e outros; 

  Reprodução: sêmen e aplicador, luvas e outros; 

 Ordenha: detergente, escovas, papel toalha; e 

 Impostos e taxas: todos os impostos incidentes na nota mensal do produtor. 
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2.11 FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA NA ATIVIDADE LEITEIRA 

 

No Brasil, os preços do leite nas diferentes bacias produtivas variam com 

razoável grau de coordenação indicando que a variação de preços em uma região é 

repassada a outras regiões. e que há uma relação de dependência de longo prazo 

entre os preços do leite ao produtor nas diversas regiões. O preço ao produtor em 

um determinado estado está ligado fortemente ao preço em outro estado (Barros et 

al. (2002), citado por CANZIANI et al., 2003). 

A coordenação de preços entre regiões, no entanto, não significa preços 

absolutos iguais praticados pelas empresas na captação da matéria-prima que, 

aliás, variam consideravelmente conforme a disputa regional pela produção e o 

volume individual entregue pelo produtor (CANZIANI et. al., 2003). 

Segundo Barros et. Al. (2002), o volume é o principal parâmetro de 

bonificação utilizado pelas indústrias no país. Assim, o preço efetivamente pago aos 

produtores por parte das empresas difere de acordo com o produtor. Cada laticínio 

tem um sistema próprio de bonificações e descontos de forma que o seu preço 

médio final é resultado da sua política leiteira.  

Uma diretriz é comum entre as indústrias, especialmente as de médio e 

grande porte: não pode faltar leite para abastecer as fábricas. Portanto, as empresas 

disputam os produtores entre si – especialmente aqueles que se enquadram nos 

atributos procurados por elas (volume, qualidade e preço) (Barros et al. (2002), 

citado por CANZIANI et al., 2003). Um grande produtor vai receber mais para 

viabilizar a “linha” em que se encontra, e é ele que possibilita a coleta do leite dos 

pequenos produtores que estão nessa linha de leite (CANZIANI et al., 2003).  

Ao longo do ano, o padrão sazonal dos preços do leite indica uma 

valorização do produto entre os meses de fevereiro a agosto e desvalorização entre 

setembro a janeiro, o mesmo ocorrendo com os preços do leite UHT ao consumidor 

(CANZIANI et al., 2003). O estudo de Barros et al. (2002), citado por Canziani et al. 

(2003), indica que os preços deste produto e da matéria-prima ao produtor variam 

praticamente na mesma forma e intensidade. 
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A fim de elaborar indicadores de preços de produtos, insumos e de serviços 

objetivando refletir com precisão o movimento do mercado físico, o Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA) da Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz, unidade São Paulo (Esalq/USP), apresenta uma tabela 

de preços paga ao produtor de leite. Esta tabela indica o preço pago ao produtor por 

litro de leite vendido em diferentes estados brasileiros incluindo Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Paraná nos meses de maio de 2014 a maio de 2015. 

 

Tabela 3 - Preços pagos ao produtor por litro de leite vendido 

 

Período 

 

MG 

 

RS 

 

SP 

 

PR 

Maio/2015 1,0152 0,9479 1,0524 0,9661 

Abril/2015 0,9861 0,9124 1,0223 0,9352 

Março/2015 0,9511 0,8936 0,9699 0,8984 

Fevereiro/2015 0,9444 0,8895 0,9631 0,9054 

Janeiro/2015 0,9325 0,9062 0,9833 0,9241 

Dezembro/2014 0,9932 0,9461 1,0256 0,9661 

Novembro/2014 1,0466 0,9567 1,0732 1,0240 

Outubro/2014 1,0969 0,9862 1,1021 1,0747 

Setembro/2014 1,1135 1,0036 1,1090 1,0939 

Agosto/2014 1,1190 1,0081 1,1179 1,1171 

Julho/2014 1,1131 1,0243 1,1209 1,1230 

Junho/2014 1,1053 1,0438 1,1194 1,1279 

Maio/2014 1,1239 1,0375 1,1100 1,1051 

 Fonte: CEPEA/ESALQ/USP. 

 

Com base nos dados obtidos na Tabela 3 é possível perceber a variação dos 

preços pagos aos produtores de leite entre os estados. É importante lembrar que, os 

preços pagos por litro de leite variam conforme a qualidade e o volume de leite 

produzido. 

Analisando-se a Tabela 3 pode-se verificar a oscilação de preços que ocorre 

no estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 2014 e 2015.  
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Para fins de comparação podemos utilizar os meses de maio de 2014 

(R$1,0375) e maio de 2015 (R$0,9479) para representar a variação de preços do 

litro do leite no estado. Estas oscilações de preços são consequência 

principalmente, das fraudes descobertas no estado que prejudicaram a venda do 

leite. 

Segundo o RIISPOA (Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de 

Produtos de Origem Animal), leite fraudado, adulterado ou falsificado é aquele que 

for adicionado de substâncias conservadoras ou de quaisquer elementos estranhos 

à sua composição. 

 

 

2.12 CONTROLE DE QUALIDADE NA ATIVIDADE LEITEIRA 

 

O leite é considerado um dos alimentos mais completos de que se tem 

conhecimento, sendo o mesmo constituído de diversos componentes nutritivos. A 

composição do leite pode variar em função da origem genética (raça, espécie), 

estágio de lactação da vaca, idade, saúde do animal tipo de alimentação fornecida 

ao rebanho, estação do ao e manejo de ordenha. 

Entende-se como leite de qualidade aquele obtido de vacas sadias, que têm 

suas características nutritivas e composições originais garantidas e preservadas ao 

longo de todo o processo de produção, transporte e beneficiamento. Que seja livre 

de resíduos (medicamentos, pesticidas) e adulterantes de forma a não oferecer 

riscos ao ambiente, ao animal e ao ser humano. (EMBRAPA, 2015) 

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal, aprovado pelo Decreto 30.691/1952 (RIISPOA), a Instrução Nominativa 51 

(IN 51), instituída pelo MAPA em 2002 e modificada e 2011 pela IN 62 

estabeleceram os padrões de qualidade higiênico-sanitária e de composição do leite 

e regulamentaram os procedimentos de coleta e transporte do leite cru refrigerado a 

granel. Outros órgãos regulamentadores de alimentos são: Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento – SIF (Sistema de Inspeção Federal) e Ministério da 

Saúde – Anvisa; Código de defesa do consumidor. 
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No leite, o principal microrganismo encontrado são as bactérias. A 

quantidade de bactérias no leite é conhecida como CBT (Contagem Bacteriana 

Total) e tem sua origem em infecções do úbere da vaca, refrigeração deficiente do 

leite, transporte inadequado, entre outros. A presença destas bactérias interfere na 

qualidade dos produtos lácteos, como sabor, odor e conservação. Por isso é de 

fundamental importância a agilidade no transporte após a coleta até a fábrica 

(SANTOS; FONSECA, 2001). 

O leite cru refrigerado deve ser transportado da propriedade para a unidade 

de beneficiamento todos os dias ou em no máximo, a cada 48 horas, segundo a 

legislação brasileira. O leite é perecível, e logo após a saída do úbere pode ter inicio 

o processo de perda de qualidade, portanto preservar sua qualidade é necessário 

para que os derivados também sejam de qualidade. 

Mensalmente são coletadas amostras de leite para fins de testes de 

qualidade. Estas amostras são analisadas levando em consideração todas as 

características e composições nutricionais do leite para consumo. Se os testes forem 

positivos, ou seja, se a amostra de leite coletado comprovar que o leite é de 

qualidade esta integra o preço final recebido pelo litro de leite. 

O teste de amostra de qualidade, nada mais é do que a garantia de que o 

produto atende a todas as exigências de qualidade que os regulamentos impõem. 

Além de a qualidade do leite integrar a receita mensal do produtor, é de extrema 

importância que se utilize técnicas de controle de qualidade para que os 

consumidores possam confiar no produto que estão consumindo. 

 

 

2.13 ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 

A maioria dos produtores rurais não leva em consideração a análise 

financeira na tomada de decisão de suas propriedades e, com isso, não conhecem a 

sua verdadeira rentabilidade, que pode ser positiva ou negativa. 

Segundo Macedo (2007), fazer uma análise econômico-financeira de um 

projeto é uma atividade produtiva de vida limitada, pois implica na mobilização de 

alguns recursos na forma de bens de produção, em determinado momento, na 

expectativa de gerar recursos futuros oriundos da produção. 
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Segundo Macedo (2007), um dos modelos de análise econômico-financeira 

mais importante e mais utilizado é o Modelo de Fluxo de Caixa Descontado, que 

representa a análise, a valor presente, dos fluxos de caixa futuros líquidos gerados.  

Neste modelo, várias técnicas podem ser utilizadas, tais como: o Valor Presente 

Líquido (VPL), que mede a riqueza gerada por um determinado ativo a valores 

atuais; a Taxa Interna de Retorno (TIR), que representa a rentabilidade do projeto e 

o Payback Descontado (PBD), que representa o prazo de recuperação do capital 

investido, considerando explicitamente o valor do dinheiro no tempo. 

 

 

2.13.1 Custos e Receitas 

 

O investimento inicial é a saída do caixa que será despendido para a 

implantação de um projeto. O cálculo se dá pela diferença entre todas as saídas e 

entradas que ocorrem no instante em que o investimento é iniciado.  

As variáveis que devem ser consideradas para um investimento inicial são: 

custos de instalação (se houver), gastos com equipamentos (sistema de irrigação, 

trator, etc.) e mudanças no capital de giro se houver necessidade (MARION, 2002). 

A renda ou receita bruta é o fruto do somatório do volume vendido 

multiplicado pelo preço unitário de cada produto. Este produto não se limita apenas 

ao leite, e sim, em quaisquer produtos vendidos que saiam do sistema de produção, 

como bezerros e vacas de descarte. (GOTTSCHALL, 2002) 

Os custos fixos estão relacionados a fatores de produção, que não podem 

ser modificados e estarão presentes na atividade, mesmo que a produção seja zero, 

tendendo a diminuir quando o volume de produção aumenta. São exemplos de 

custos fixos: depreciações, juros sobre o capital investido, impostos, etc. 

(IUDICIBUS e MARION, 2000). 

São exemplos de custos variáveis: gasto com insumos, embalagens, matéria 

prima, impostos diretos (Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS), 

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (CONFINS), etc.), mão-de-

obra, telefone, transporte, energia elétrica, prestadores de serviço, aluguel e outros 

(MENEGATTI e BARROS, 2007). 
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2.13.2 Capital de Giro 

 

O Capital de Giro (CG), que também pode ser considerado como Capital 

Circulante Líquido (CCL) é calculado como a diferença entre o ativo circulante e o 

passivo circulante, sendo positivo quando o ativo circulante é maior que o passivo 

circulante (Nogueira ,2004 citado por AGUIAR e RESENDE, 2010). 

O CG demonstra quanto efetivamente à empresa dispõe de capital para giro, 

financiando a sua atividade operacional. Já a NCDG demonstrará quanto a empresa 

realmente necessita de recursos. Graficamente, se a linha do CG ficar acima da 

linha da NCDG isto significa que empresa tem mais recursos para giro do que aquilo 

que necessita. Se o contrário ocorrer significará que a empresa não possui recursos 

suficientes para financiar as suas necessidades (OLIVEIRA, 2007). 

Quando o capital de giro der negativo isto significara que as aplicações em 

ativos foram superiores às fontes de capital de giro. Já quando a NCDG der 

negativa, significará que as aplicações operacionais são inferiores as fontes 

operacionais. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

O estudo aqui apresentado pode ser classificado quanto a sua natureza 

como teórico-empírico, pois se embasou tanto em livros, artigos, sites e demais 

publicações relacionadas ao tema, quanto em pesquisa prática que foi realizada 

junto às propriedades rurais selecionadas como alvo do estudo. 

A pesquisa teve uma abordagem quantitativa e qualitativa, que se deu por 

meio da coleta de dados através de entrevistas aplicados junto aos setores 

competentes nas empresas, a fim de garantir o resultado positivo do estudo e 

contribuir para o levantamento de dados necessários ao desenvolvimento da 

pesquisa. 
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O estudo caracteriza-se como sendo de abordagem quantitativa, pois 

segundo FACHIN (2006, p.78) “a pesquisa quantitativa é determinada em relação 

aos dados ou a proporção numérica envolvendo um sistema lógico que sustenta a 

atribuição de números, cujos resultados sejam eficazes”.  

Segundo FONSECA (2002, p.20): 

 
A pesquisa quantitativa se centra na objetividade influenciada pelo 
positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida com base 
na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos 
padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre 
variáveis, etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa 
permite recolher mais informações do que se poderia conseguir 
isoladamente. 

 

O estudo também é classificado de forma qualitativa. A variável qualitativa é 

caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, 

mas também definidos descritivamente (FACHIN, 2006).  

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Quanto aos fins, trata-se de um estudo descritivo, pois de acordo com Gil 

(1999, p. 42), “as pesquisas descritivas tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Sendo assim, Esse tipo de estudo 

pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade. Para isso foram 

realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e também foram reunidas 

informações por meio de questionários, entrevistas e/ou outros meios de coleta de 

dados. 
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3.2 SELEÇÃO DAS UNIDADES DE ESTUDO 
 

 

O presente estudo realizou-se em propriedades de pequeno e grande porte 

que possuem a atividade leiteira como fonte de renda no município de Tapejara/RS. 

As propriedades foram selecionadas seguindo os seguintes critérios: 

1) Produção mensal média de 3.000 litros de leite para propriedade de 

pequeno porte;  

2) Produção mensal acima de 15.000 litros de leite para propriedade de 

grande porte. 

 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 

 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da coleta de dados 

secundários, obtidos por meio de pesquisas bibliográficas que tem papel 

fundamental na elucidação dos conceitos relacionados ao tema foco do estudo. 

Também utilizou-se dados primários levantados junto aos proprietários das 

propriedades rurais que fazem parte da cadeia produtiva de leite no Município de 

Tapejara/RS, por meio da aplicação de entrevistas não estruturadas conforme 

explicitado no capítulo 3.2 do presente estudo, entre os meses de agosto a 

novembro de 2015, com visitas às propriedades e levantamento de dados através de 

pessoas relacionadas com a atividade leiteira do município. As propriedades rurais 

citadas esclareceram eventuais dúvidas ao longo da pesquisa através dos 

mecanismos já expostos. 

 
 
3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

 

Os dados obtidos por meio da pesquisa serão tabulados em planilhas do 

software Excel, organizados em tabelas, quadros, figuras ou gráficos para que seja 

possível visualizar os resultados da pesquisa. Os dados obtidos a partir da tabulação 

serão necessários para análise do tema foco da pesquisa, que visa comparar os 

custos entre propriedades de pequeno e grande porte na produção de leite. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 
 
 

Para a realização deste estudo foram analisadas no mês de Setembro de 

2015, duas propriedades rurais que utilizam a atividade leiteira como principal fonte 

de renda, ambas localizadas no interior da cidade de Tapejara – RS. As 

propriedades em estudo foram classificadas como Propriedade de Pequeno Porte e 

Propriedade de Grande Porte, conforme critérios apontados no item 3.2. 

Para melhor compreensão do estudo e para que as informações coletadas 

sejam apresentadas de forma coerente, as propriedades rurais serão denominadas 

a partir de agora como: Propriedade 1 e Propriedade 2, onde Propriedade 1 

representa a atividade que se caracteriza como de pequeno porte, e a Propriedade 2 

representa a propriedade que se destaca como sendo de grande porte. 

 

 

Propriedade 1: 

 

A propriedade rural 1 localiza-se na comunidade de Coroado Baixo, distante 

15km do município de Tapejara-RS. É uma propriedade familiar que possui extensão 

total de 10 hectares de terra, sendo que, dois hectares são utilizados pelo gado de 

leite, sete hectares são destinados para lavoura, pastagem, campo nativo e reserva 

natural e o restante compreende a estrutura física da propriedade como: sala de 

ordenha, armazém e moradia.  

Atualmente possui um plantel com seis animais em lactação, duas novilhas, 

fêmeas que ainda não estão em idade para produzir leite e um macho reprodutor. 

No local os proprietários também desenvolvem atividades agrícolas sendo 

culturas de verão como soja e milho e culturas de inverno como aveia e cevada. 

Ambas as culturas são cultivadas em partes para produção de alimento para o gado 

leiteiro e parte para comercialização dos grãos. Estas culturas temporárias garantem 

e fortalecem a qualidade do solo, que é usado em períodos de entressafra para o 

plantio de pastagens para o gado de leite. 
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Embora a propriedade desenvolva outras atividades financeiras, a venda 

mensal do leite produzido no local é a principal fonte de renda dos proprietários. 

Diante disso, o estudo nesta propriedade visa apenas analisar os custos da 

atividade leiteira, os custos para o plantio de culturas de inverno e verão não estarão 

incluídos na pesquisa. 

O processo de produção do leite é diário, sendo que a ordenha é realizada 

duas vezes ao dia, uma pela parte da manhã e outra pela parte da tarde. O rebanho 

leiteiro é formado por gados mestiços das raças Holandesas e Jersey, genéticas 

essas que garantem ao produtor uma média de 17 litros de leite por dia de cada 

animal. 

O produtor rural vende aproximadamente 3.000 litros de leite por mês, 

resultado este obtido através do cálculo: 17litros/dia x 06 vacas x 30 dias. 

Atualmente o valor pago ao produtor pela venda desta quantidade de leite equivale a 

R$0,85 centavos por litro. O produtor não utiliza nenhum recurso de terceiros 

(financiamentos, empréstimos) para custear sua produção de leite. 

Observa-se nesta propriedade a inexistência de controles corretos de 

receitas e despesas. O controle da atividade leiteira é diagnosticado somente 

quando ocorre a entrada de recurso x quantidade produzida. Este tipo de controle é 

realizado através da nota fiscal de venda que o produtor recebe mensalmente do 

laticínio para qual vendeu seu leite. Na nota fiscal o produtor consegue visualizar 

apenas a quantidade total de litros de leite vendido, o preço recebido por litro e 

eventuais descontos, caso o produto vendido não esteja de acordo com as 

exigências de qualidade do laticínio. 

A propriedade rural em estudo possui estrutura física compatível com suas 

necessidades. Para a produção de leite o produtor possui equipamentos oriundos de 

recursos próprios como equipamento de ordenha e tanque de expansão refrigerado 

com capacidade para 500 litros.  

Os demais serviços relacionados à atividade leiteira como produção de 

silagem, por exemplo, são terceirizados, pois o produtor não possui maquinários 

para este fim. Toda a extensão de terra da propriedade é de posse do proprietário, 

não sendo necessário para este estudo, alocar custo com arrendamentos. 
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Propriedade 2: 

 

A propriedade rural 2 denomina-se Leitaria Merotto, do proprietário e 

administrador Joni Merotto, localizada a 18km do município de Tapejara –RS. É uma 

propriedade familiar que possui extensão total de 150 hectares de terra, utilizadas 

para o plantio de culturas de inverno e verão somente para fins de alimentação do 

gado leiteiro e instalações físicas. 

Para o plantio de verão são utilizados deste total, 21 hectares para plantio de 

sorgo, 10 hectares para plantio de tifton e cinco hectares de grama nativa. Para o 

plantio de inverno são destinados mais 60 hectares para o plantio de azevém e 

aveia e 50 hectares de terra para plantação de milho utilizado na fabricação de 

silagem. O restante compreende a estrutura física da propriedade como: sala de 

ordenha, armazém para armazenamento de insumos, fertilizantes e demais produtos 

utilizados para a atividade leiteira e duas moradias utilizadas pelos funcionários da 

leitaria. 

É uma propriedade que impressiona pela estrutura física, equipamentos, 

instalações, qualidade do rebanho e do leite produzido. Atualmente possui um 

plantel com 200 vacas em ordenha, 35 novilhas prenhas, 30 vacas secas e seis 

machos reprodutores. O rebanho leiteiro é formado por gados da raça Holandesa 

que produzem uma média de 21 litros de leite por dia cada. Isso corresponde a uma 

quantidade de 4.200 litros de leite por dia. 

A forma de criação do gado caracteriza-se como sistema semi-intensivo, 

onde são aproveitados os recursos naturais, pois os animais permanecem a maior 

parte do tempo soltos, sendo recolhidos duas vezes ao dia para a ordenha e 

alimentação com rações e concentrados que contribuem para o aumento da 

produção do leite. 

O produtor rural vende aproximadamente 126.000 litros de leite por mês. 

Este volume varia conforme as condições de pastagem, clima e manejo do rebanho. 

Atualmente o valor pago ao produtor pela venda desta quantidade de leite 

corresponde a R$1,07 por litro, renda mensal aproximada de R$134.800,00. 
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O proprietário da leitaria possui equipamentos de trabalho próprios como: 

equipamentos de ordenha, tanque de expansão refrigerado com capacidade para 

4.300 litros, duas semeadeiras e quatro tratores. Além disso, possui sala de ordenha 

totalmente automatizada, com sistema de canalização do leite, o que, segundo o 

proprietário, facilita o manejo do gado leiteiro e possibilita menor utilização de mão 

de obra. Trabalham na propriedade quatro funcionários, sendo dois homens e duas 

mulheres. 

 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Propriedade 1: 

 

5.1 Inventário da Terra 

 

Abaixo o Inventário da Terra no ano de 2015 detalhado na Tabela 4, onde 

mostra a distribuição as áreas ocupadas da propriedade. 

 

Tabela 4 - Levantamento Patrimonial - Inventário da Terra 

Área (hectares) Uso atual 

2 Gado de leite 

7 Lavoura, pastagem, campo nativo e 

reserva natural 

1 Sala de ordenha, armazém e moradia 

Total:  10  

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Como exibido na Tabela 4, a propriedade 1 dispõe de dois hectares de terra 

para uso do gado de leite, sete hectares destinados a lavoura, pastagem, campo 

nativo e reserva natural, e um hectare de terra onde estão construídos a sala de 

ordenha, armazém e moradia da propriedade. 
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5.1.1 Plantel 

 

A constituição do plantel da propriedade no mês de setembro é de seis 

animais em lactação, duas novilhas que ainda não estão em idade de produção e 

um macho reprodutor, como mostra a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Constituição do plantel no mês de Setembro/2015 

Matrizes Setembro/2015 

Em lactação 6 

Novilhas 2 

Macho reprodutor (boi) 1 

Total 9 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

 

5.1.1.2 Depreciação das Matrizes em Lactação 

 

Levando em consideração que o plantel em lactação sofre depreciação 

somente após 24 meses, tempo estipulado para que comecem a produzir, neste 

caso teremos a depreciação de seis animais. A depreciação será feita com base no 

valor médio de aquisição de cada animal e no tempo que produz, deste cálculo 

teremos o valor da depreciação mensal dos animais como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Depreciação Mensal das Matrizes atribuído à Produção de Leite 

Plantel 
de 
Matrizes  

Valor Médio 
de Aquisição 

Valor Total 
R$ 

Valor 
Residual 

R$ 

Tempo de 
Produção/

anos 

Valor 
Depreciável 

R$ 

 
 

Dep/ 
Ano R$ 

Dep/ 
Mensal 

R$ 

6vacas 
com 
mais de 
24 
meses R$2.500,00 15.000,00 3.000,00 10 12.000,00 

 
 
 
 
1.200,00 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Após a realização dos cálculos é possível verificar que a depreciação 

mensal das matrizes em lactação é de R$100,00. 
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5.2 ALIMENTAÇÃO 

 

5.2.1 Silagem de Milho 

 

O produtor de leite destina dois hectares de terra para a plantação de milho 

para silagem. Este é o alimento principal para a alimentação do gado leiteiro na 

propriedade e tem duração aproximada de 12 meses. A Tabela 7 especifica todos os 

custos no processo de produção e colheita da silagem de milho. 

 

Tabela 7 - Custos com o processo de produção de silagem de milho/ha 

Produtos UN Quantidade/há Custo Un. Custo Total Custo Mensal 

Semente Milho Híbrido 

Pionner 

SC 2 R$290,00 R$580,00 R$48,33 

Adubo 5 20 20  SC 17 R$56,00 R$952,00 R$79,33 

Herbicida LT 2 R$100,00 R$200,00 R$16,67 

Uréia SC 18 R$55,00 R$990,00 R$82,50 

Lona M
2 

60 R$1,12 R$67,20 R$5,60 

Mão-de-obra Plantio    R$1.520,00 R$126,67 

Mão-de-obra Colheita    R$500,00 R$41,67 

Total    R$4.809,20 R$400,77 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Como evidenciado na Tabela 7, o custo total para produção de dois hectares 

de silagem de milho é de R$4.809,20. Este custo calculado é o custo anual, já que 

esta produção tem duração de 12 meses. O custo mensal para a produção de 

silagem é de R$400,77. A mão-de-obra para o plantio é cobrada em sacas de soja, 

para este plantio foi cobrado 20 sacas com cotação de R$76,00 cada, que 

equivalem a R$1.520,00. Para a colheita do milho para silagem o produtor pagou 

R$250,00 por hectare, como planta dois hectares teve um custo de R$500,00. 

Os custos com a produção de silagem de milho podem ser melhor 

visualizados na Figura 1. 
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Figura 1 - Custos da produção de Silagem de Milho 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 7. 

 

Neste sentido, observa-se que os maiores custos da produção de silagem 

foram com mão-de-obra de plantio, com 32%, seguidos de ureia, com 21%. 

 

5.2.1.1 Pastagem de Inverno 

 

Para a pastagem de inverno, o produtor rural destina 1,5 hectares de terra 

para plantação de aveia.  

A Tabela 8 alocará todos os custos para a plantação desta cultura que tem 

duração média de seis meses. 

 

Tabela 8 - Pastagem de Inverno – Aveia 

Produto Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Aveia Kg 100 R$1,30 R$130,00 

Adubo SC 50 Kg SC 3 R$18,00 R$54,00 

Uréia SC 50 Kg SC 1,5 R$79,00 R$118,50 

Aluguel Plantadeira Hectares 1,5 R$30,00 R$45,00 

Total    R$347,50 

Custo Mensal Pastagem    R$57,91 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

48,33  
12% 

79,33  
20% 

16,67  
4% 

82,5  
21% 

5,6  
1% 

126,67  
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10% 

SEMENTE PIONNER ADUBO HERBICIDA

URÉIA LONA MÃO-DE-OBRA PLANTIO

MÃO-DE-OBRA COLHEITA
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Após a coleta de informações sobre os custos da pastagem de inverno, 

chegou-se ao valor total de R$347,50. Este valor total foi dividido por seis meses, 

tendo em vista que este é o tempo estimado de duração da pastagem, logo, o custo 

mensal desta atividade é de R$57,91. 

 

 

5.2.1.2 Ração 

 

A ração dada aos animais da propriedade também faz parte do custo mensal 

da atividade leiteira. Levando em consideração que as matrizes em lactação 

necessitam ser alimentadas adequadamente para que possam produzir leite, o 

produtor alimenta seu gado com ração duas vezes ao dia, uma pela parte da manhã 

e outra à tarde, sempre após a ordenha. Importante lembrar que, somente as vacas 

em lactação alimentam-se com ração, as demais por não estarem produzindo leite, 

recebem outros tipos de alimentos.  

Neste caso então, a ração é dada para seis animais que estão em fase de 

produção. Normalmente cada animal consome cerca de 2,67 Kg de ração, 

totalizando 16Kg de ração ao dia e 480 Kg ao mês. A ração é vendida em sacas 

contendo 40Kg cada, portanto o consumo mensal de ração é de 12 sacas, 

compradas a um preço médio de R$42,00 cada saca, resultando um custo mensal 

com ração de R$504,00. 

 

 

5.3 CUSTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DE LEITE 

 

 

5.3.1 Custos da Produção Leiteira no mês de Setembro de 2015 

 

Mensalmente o produtor destina parte de seu lucro para custear a produção 

do leite que vende. Nem sempre os custos são os mesmos, isso varia conforme a 

demanda de leite que produz. Para este estudo, foram coletados todos os custos 

referentes ao mês de Setembro de 2015 e classificados conforme mostra a Tabela 9. 
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Tabela 9 - Custos para a produção do leite no mês de Setembro/2015 

Produto Custo Total R$ 

Material de Limpeza 80,00 

Medicamentos 100,00 

Assistência Veterinária 80,00 

Produtos Antibacterianos 50,00 

Ração vacas em lactação 504,00 

Silagem 400,77 

Pastagem de Inverno (Aveia) 57,91 

Total do Mês 1.272,68  

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Observando os custos referentes ao mês de Setembro, é possível perceber 

que o produtor obteve custo total de produção de R$1.272,68. Custos como material 

de limpeza, medicamentos, assistência veterinária, produtos antibacterianos e ração 

representam o valor de R$814,00 do custo total do mês. 

A figura 2 mostrará de forma mais clara os custos da propriedade para 

produzir leite no mês de Setembro de 2015. 

 

Figura 2 - Custos para a Produção do leite no mês de Setembro/2015 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 9. 
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Conforme apresentou a Figura 2, o custo do mês de Setembro com maior 

relevância foi a Ração, representando 40% do custo total, seguido do custo da 

silagem que representou 31% do total. 

 

 

5.3.2 Mão-de-obra 

 

Considerando que a Propriedade1 é uma propriedade de pequeno porte, o 

produtor não utiliza mão-de-obra terceirizada para a atividade leiteira. Trabalham na 

propriedade somente duas pessoas, que são os proprietários. Foi destinado ao 

custo mensal o valor de R$788,00, correspondente a um salário mínimo como pró-

labore, haja vista que esta é a principal fonte de renda dos proprietários. 

 

 

5.4 CUSTOS E DESPESAS FIXAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO DE 

LEITE 

 

5.4.1 Custos e Despesas Fixas da Produção Leiteira no mês de Setembro de 

2015 

 

As despesas fixas encontradas na propriedade 1 estão classificadas 

conforme mostra a Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Custos e Despesas Fixas da Produção de Leite 

Descrição Valor R$ 

Pró-labore 788,00 

Energia Elétrica 180,00 

Telefone 30,00 

Total 998,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Conforme a Tabela 10, a propriedade apresentou despesas fixas com pró-

labore de R$788,00, energia elétrica no valor de R$180,00 e telefone R$30,00, 

totalizando uma despesa fixa mensal de R$998,00. 
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5.5 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

5.5.1 Máquinas e Equipamentos utilizados na Atividade Leiteira 

 

Na propriedade os proprietários não possuem maquinários agrícolas como 

tratores e colheitadeira. Todos os serviços que utilizam destes maquinários são 

terceirizados. Por ser uma propriedade de pequeno porte, os únicos equipamentos 

utilizados para a produção do leite é uma ordenhadeira, que auxilia na retirada do 

leite dos animais e um tanque de expansão refrigerado com capacidade para 500 

litros, utilizado para o armazenamento do leite até ser coletado e transportado para o 

laticínio. 

A propriedade possui também sala de ordenha com espaço destinado a 

alimentação e ordenha dos animais e um armazém onde são armazenados os 

produtos agrícolas e pecuários utilizados para a produção e manutenção da 

atividade leiteira. 

 

5.5.2 Classificação e Depreciação das Máquinas e Equipamentos utilizados na 

Atividade Leiteira 

 

Abaixo a classificação das máquinas e equipamentos utilizados na 

propriedade e resultados da depreciação anual e mensal, detalhados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos 

Máquinas e 
Equipamentos  

Valor de 
Aquisição 

Ano de 
Aquisição 

Vida 
útil 
(em 

anos) 
Valor 

Residual 
Valor 

Depreciável 
Dep. 
Anual Dep. Mensal 

Ordenhadeira 2.000,00 2008 20 400,00 1.600,00 80,00 6,67 

Tanque de 
Expansão 4.500,00 2012 20 900,00 3.600,00 180,00 15,00 

Sala de 
Ordenha 3.000,00 2008 30 600,00 2.400,00 80,00 6,67 

Armazém 6.000,00 2010 20 1.200,00 4.800,00 240,00 20,00 

Total      580,00 48,34 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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Como visto na Tabela 11, os dados calculados resultaram na depreciação 

anual de R$580,00. Para obter o valor depreciável, o primeiro passo foi encontrar o 

valor residual aplicando uma porcentagem de 20% sobre o valor de aquisição de 

cada item. O valor depreciável é, portanto, resultado do valor de aquisição menos o 

valor residual encontrado. 

A depreciação anual é consequência do valor de aquisição menos o valor 

residual dividido pela vida útil estimada. Após obter o resultado da depreciação 

anual, este resultado foi dividido por 12 para que assim, fosse possível encontrar a 

depreciação mensal de R$48,34. 

 

5.6 CUSTOS DIRETOS NA PRODUÇÃO LEITEIRA 

 

5.6.1 Custos Diretos referentes ao mês de Setembro de 2015 

 

Para a classificação dos custos diretos da produção de leite foram utilizados 

todos os custos relativos ao mês de Setembro de 2015. Este item apresenta todos 

os custos do mês com alimentação, materiais de limpeza, medicamentos, 

assistência veterinária, produtos antibacterianos e depreciações, conforme mostra a 

Tabela 12. 

Tabela 12 - Total de Custos Diretos do mês de Setembro 

Custos Diretos Valor R$ 

 Alimentação  962,68 

 Pastagem de Inverno - Aveia 

 Silagem de Milho 

 Ração 

57,91 
400,77 
504,00 

 Material de Limpeza 80,00 
 Medicamentos 100,00 
 Assistência Veterinária 80,00 
 Produtos Antibacterianos 50,00 
 Depreciações 148,34 

 Depreciação dos Ativos Biológicos 100,00 

 Depreciação das Máquinas e 
Equipamentos 

48,34 

Total dos Custos Diretos 1.421,02 

Volume de leite produzido em litros/mês 3.000 

Custo Unitário 0,47 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Como visto os custos diretos para a produção de leite no mês de Setembro 

somaram R$1.421,02. Para a realização de uma análise mais ampla, os dados 

foram analisados em relação ao volume de leite produzido no mês e assim, foi 

possível encontrar um custo de R$0,47 centavos para cada litro de leite produzido. 

Este valor é resultado do total dos custos diretos dividido pelo volume de leite 

produzido no período. 

 

 

5.7 RECEITA MENSAL DA ATIVIDADE LEITEIRA NA PROPRIEDADE 

 

5.7.1 Receita Bruta Referente ao mês de Setembro de 2015 

 

Após classificar todos os custos e despesas referentes ao processo de 

produção de leite é necessário também que se seja conhecida a receita líquida 

obtida através da venda do leite na propriedade. A Tabela 13 mostrará o resultado 

para o mês de Setembro/2015. 

 

Tabela 13 - Resultado Financeiro obtido com a venda de leite na propriedade 

Descrição   Valor R$ % da receita                % por litro vendido 

Receita 2.550,00 
100% 100% 

(-) FunRural (59,42) 2,33% 1,98% 

(=) Receita Líquida 2.490,58 97.67% 83,02% 

(-) Custos Diretos (1.421,02) 55,73% 47,37% 

(=) Margem Direta 1.069,56 41,94% 35,65% 

(-) Custos e Despesas Fixas (998,00) 
 
39,14% 

 
33,27% 

(=) Lucro do Período 71,56 
 
2,81% 

 
2,38% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Conforme evidenciado na Tabela 13 a receita bruta do mês foi de 

R$2.550,00. O resultado foi apurado com base em 3.000 litros de leite vendidos a 

R$0,85 centavos ao litro. Desta receita foi descontado 2,33%, ou seja, R$59,42 que 

correspondem ao Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (FunRural), restando de 

receita líquida o valor de R$2.490,58. 
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Também foram considerados para o cálculo os custos diretos de produção 

que, conforme a Tabela 12 mostrou, totalizou R$1.421,02, fazendo com que a 

margem direta resultasse em R$1.069,56. Para finalizar o cálculo, foram 

descontados também os custos e despesas fixas no valor de R$998,00 resultando 

no lucro líquido para o mês de R$71,56. 

Este lucro relativamente baixo não quer dizer que o produtor teve prejuízo, 

apenas mostra a realidade dos custos que de fato fazem parte da atividade leiteira, 

como custos com pastagens e pró-labore.  

Estes custos não são levados em consideração pelo produtor, o que muitas 

vezes faz com que ele tenha um pensamento errado sobre seu resultado mensal, 

levando-o a crer que descontando somente seus custos fixos como água e luz, por 

exemplo, o restante é lucro. 

A figura 3 ilustrará os custos do período relacionados com a receita obtida. 

 

Figura 3 - Resultado Financeiro % da Receita 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 13. 

 

Analisando a receita em relação aos custos, a propriedade apresenta custos 

diretos de produção de 55,73% sobre a receita líquida, FunRural de 2,33% e 39,14% 

de custos e despesas fixas. O lucro líquido apurado para o mês representa 2,81% 

da receita total. 

2,33% 

55,73% 

39,14% 

2,81% 

FunRural Custos Diretos Custos e Despesas Fixas Lucro Líquido
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A figura 4 fará uma ilustração da receita obtida no mês em relação ao 

volume de leite produzido. 

 

Figura 4 - Resultado Financeiro % Leite Produzido 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 13. 

 

Analisando a receita obtida no mês em relação ao volume de 3000 litros que 

produz, é possível perceber que a propriedade apresenta 33,27% do total de custos 

e despesas fixas, 47,37% de custos diretos de produção, 1,98% de FunRural e a 

quantidade de leite produzido representa 2,38% do lucro do período. 

 

5.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Propriedade 2: 

 

5.8.1 Inventário da Terra 

 

A propriedade rural 2 dispõe de 150 hectares de terra distribuídos para 

plantação de pastagens de inverno e verão e também para criação do gado leiteiro. 

O produtor destina para a plantação de pastagens de verão, 21 hectares para 

plantação de sorgo, 10 hectares para tifton, cinco hectares para grama nativa.  

1,98% 

47,37% 

33,27% 

2,38% 

FunRural Custos Diretos Custos e Despesas Fixas Lucro do Período
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Para plantação de pastagens de inverno destina 60 hectares para plantação 

de azevém e aveia e 50 hectares de milho para produção de silagem. Nos outros 

quatro hectares restantes estão construídas as instalações físicas da propriedade 

como sala de ordenha, armazém e duas moradias. A Tabela 14 mostra a distribuição 

das áreas ocupadas da propriedade. 

 

Tabela 14 - Levantamento Patrimonial - Inventário da Terra 

Área (hectares) Uso atual 

21 Pastagem de Verão - Sorgo 

10 Pastagem de Verão - Tifton 

5 

60 

50 

4 

Pastagem de Verão – Grama Nativa 

Pastagem de Inverno – Azevém e Aveia 

Plantação de Milho para Silagem 

Sala de ordenha, armazém, moradias. 

Total:  150  

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

 

5.8.1.1 Plantel 

 

A constituição do plantel da Leitaria Merotto no mês de Setembro de 2015 é 

formada por 200 matrizes em lactação, 35 novilhas e 30 vacas secas.  

Todo o rebanho de leite é composto por animais da raça Holandesa, 

totalizando um plantel de 265 vacas mais seis machos reprodutores, conforme 

mostra a Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Constituição do plantel no mês de Setembro/2015 

Matrizes Setembro/2015 

Em lactação 200 

Novilhas 

Vacas Secas 

35 

30 

Total 

Machos Reprodutores 

265 

06 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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5.8.1.2 Depreciação das Matrizes em Lactação  

 

Para esta propriedade a depreciação será realizada com base em 200 vacas 

que estão em lactação, ou seja, produzindo leite. A base de cálculo para a 

depreciação será o valor médio de aquisição menos o valor residual encontrado 

através da aplicação de uma porcentagem de 20% sobre o valor de compra dos 

animais, conforme mostrará a Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Depreciação Mensal das Matrizes a ser atribuído à Produção de Leite 

Plantel de 
Matrizes  

Valor Médio 
de Aquisição 

Valor Total 
R$ 

Valor 
Residual 

R$ 

Tempo de 
Produção/

anos 

Valor 
Depreciável 

R$ 

 
 

Dep/ 
Ano R$ 

Dep/ 
Mensal 

R$ 

200 vacas 
com mais 
de 24 
meses R$3.500,00 700.000,00 140.000,00 7 560.000,00 

 
 
 
 
80.000,00 6.666,67 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 
 

Tendo em vista que o tempo de produção das matrizes da propriedade é de 

sete anos e que foram adquiridas a um preço médio de R$3.500,00, os cálculos de 

depreciação foram baseados nesses dados e resultaram na depreciação anual de 

R$80.000,00. 

 Para encontrar o custo mensal de depreciação no valor de R$6.666,67 foi 

necessário dividir o total de depreciação anual por 12 meses, conforme demostrou a 

Tabela 16. 

O proprietário costuma renovar mensalmente seu gado leiteiro para, 

consequentemente, manter seu padrão de qualidade e produtividade. São sempre 

quatro reposições por mês, cada animal custa em média R$3.500,00, mas como ele 

vende outras quatro para poder repor, ele tem um retorno com a venda de 

R$2.500,00 cada, logo, seu investimento com novas vacas é de R$1.000,00 cada, 

somando R$4.000,00 mensais. 
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5.9 ALIMENTAÇÃO 

 

5.9.1 Silagem de Milho 

 

Na propriedade são destinados 50 hectares de terra para a plantação de 

milho para silagem. Este é um dos alimentos principais para a alimentação do gado 

leiteiro na propriedade e tem duração aproximada de 12 meses. A Tabela 17 

especifica todos os custos com o processo de produção e colheita da silagem de 

milho. 

 

Tabela 17 - Custos com o processo de produção de silagem de milho 

Produtos UN Quantidade/há Custo 

Un. 

Custo Total Custo Mensal 

Semente Milho Híbrido 

Pionner 

SC 100 R$250,00 R$25.000,00 R$2.083,33 

Adubo 12 31 18 SC 300 R$80,00 R$24.000,00 R$2.000,00 

Herbicida LT 100 R$100,00 R$10.000,00 R$833,33 

Uréia SC 140 R$76,00 R$10.640,00 R$886,67 

Lona M
2 

1.500 R$1,04 R$1.560,00 R$130,00 

 Plantio SC 500 R$75,00 R$37.500,00 R$3.125,00 

Colheita  50 R$600,00 R$30.000,00 R$2.500,00 

Total    R$138.700,00 R$11.558,33 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Diante do exposto na Tabela 17, o custo total para produção de 50 hectares 

de silagem de milho é de R$138.700,00. Este é o custo anual, já que esta produção 

tem duração de 12 meses. Para calcular o custo mensal foi necessário dividir o valor 

total do custo anual por 12 meses resultando no custo mensal de R$11.558,33. 

Para esta produção de silagem foram cobradas 500 sacas de soja para o 

plantio a um custo unitário de R$75,00. Desse modo, o custo anual para o plantio 

totalizou R$37.500,00 e o custo mensal foi de R$3.125,00. Considerando que a 

plantação é realizada em 50 hectares, o valor total cobrado para colheita foi de 

R$600,00 por hectare. Diante disso, os custos relativos à colheita somam 

R$30.000,00 anual e R$2.500,00 mensal. 

Os custos para a produção da silagem de milho estão ilustrados na Figura 5. 

 



70 
 

 

Figura 5 - Custos da Produção de Silagem de Milho 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 17. 

 

Neste sentido, observa-se que os maiores custos da produção de silagem 

foram com mão-de-obra de plantio, com 27%, seguidos de mão-de-obra para 

colheita, com 22% e semente de milho, com 18%. 

 

5.9.2 Pastagem de Inverno 

 

Para a pastagem de inverno, o produtor rural destina 60 hectares de terra 

para plantação de azevem e aveia. A Tabela 18 alocará todos os custos para a 

plantação destas culturas que tem duração média de seis meses cada. 

Tabela 18 - Pastagem de Inverno – Azevem e Aveia 

Produto Unidade Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

Aveia SC 32 75,00 2.400,00 

Adubo SC 50Kg SC 80 16,00 1.280,00 

Uréia SC 50Kg SC 30 77,00 2.310,00 

Diesel Litros 360 2,55 918,00 

Total    6.908,00 

Custo Mensal Pastagem    1.151,33 

Azevem SC 30 18,00 540,00 

Adubo SC 50Kg SC 30 71,00 2.130,00 

2.083,33 
 18% 

2.000,00  
17% 

833,33 
7% 

886,67 
 8% 

130,00 
1% 

3.125,00 
27% 

2.500,00 
22% 

Semente Pionner Adubo Herbicida Uréia Lona Plantio Colheita
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Uréia SC 50Kg SC 10 66,35 663,50 

Diesel Litros 360 2,55 918,00 

Total    4.251,50 

Custo Mensal Pastagem    708,58 

Custo Total Mensal das 

Pastagens 

   1.859,91 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
 

  

Após a coleta de informações sobre os custos das pastagens de aveia e 

azevem, pode-se observar que o custo mensal da aveia é de R$1.151,33 e do 

azevem é R$708,58. Para obter este resultado o valor total encontrado para cada 

pastagem foi dividido por seis meses, tendo em vista que este é o tempo estimado 

de duração das pastagens, logo, o custo mensal total para estas atividades 

correspondem a R$1.859,91. 

 

 

5.9.3 Ração e Resíduo de Cevada 

 

A alimentação com ração para o rebanho leiteiro em lactação é feita duas 

vezes ao dia, uma pela parte da manhã e outra pela parte da tarde, sempre após a 

ordenha.  

O número de vacas que recebem este alimento é 235, visto que, 200 estão 

em lactação e 35 recebem ração por estarem em preparação para produzir leite. O 

consumo médio de cada animal é de 3Kg de ração/dia, totalizando 705 Kg de ração 

ao dia e 21.150 Kg ao mês. A ração é vendida em sacas contendo 40 Kg cada, 

caracterizando um consumo médio mensal de 530 sacas, compradas a um preço 

médio de R$56,60. O custo mensal de ração é, portanto, aproximadamente 

R$30.000,00. 

A alimentação com resíduo de cevada é servida aos 235 animais uma vez 

ao dia, e o consumo de cada animal é de 1,8Kg/dia, isso corresponde a 423 Kg ao 

dia e 12.690 Kg ao mês. O resíduo de cevada é vendido em sacas contendo 40 kg 

cada, representando um consumo médio mensal de 317,25 sacas, compradas ao 

custo de R$37,83. O custo mensal com resíduo de cevada representa para o 

período o total de R$12.000,00. 
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6 CUSTOS RELACIONADOS COM A PRODUÇÃO DE LEITE 

 

6.1 Custos da Produção Leiteira no mês de Setembro de 2015 

 

Para este estudo, foram coletados todos os custos da propriedade em 

relação à produção de leite referentes ao mês de Setembro de 2015, classificados 

conforme mostra a Tabela 19. 

Tabela 19 - Custos para a produção do leite no mês de Setembro/2015 

Produto Un Quantidade Custo Unitário Custo Total R$ 

Material de Limpeza    1.000,00 

Medicamentos    2.000,00 

Assistência Veterinária    700,00 

Produtos Antibacterianos    1.200,00 

Combustível e lubrificantes    1.500,00 

Ração  SC 530 R$56,60 30.000,00 

Resíduo de Cevada SC 317,25 R$37,83 12.000,00 

Silagem    11.558,33 

Pastagem de Inverno - Aveia    1.151,33 

Pastagem de Inverno – Azevem    708,58 

Total do Mês    61.818,24 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Observando os custos referentes ao mês de Setembro, é possível perceber 

que o produtor obteve custo total de produção de R$61.818,24. Custos como 

material de limpeza, medicamentos, assistência veterinária e produtos 

antibacterianos somaram R$4.900,00. Outros custos encontrados foram 

combustíveis e lubrificantes, ração, resíduo de cevada, silagem e pastagens de 

inverno que totalizaram R$56.918,24. 

A figura 6 auxiliará na melhor visualização dos custos da produção de leite 

para o período. 
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Figura 6 - Custos para a Produção de Leite no mês de Setembro/2015 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 19. 

 

Conforme evidenciou a Figura 6, o custo de produção do mês de Setembro 

com maior relevância foi a Ração, representando 49% do custo total, seguido do 

custo com resíduo de cevada e silagem que representou 19% cada do total. 

 
 
6.2 Mão-de-obra 

 

Trabalham diretamente na atividade leiteira da propriedade quatro pessoas, 

sendo dois homens e duas mulheres. A Tabela 20 mostrará todos os custos com 

relação a esses funcionários. 
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Tabela 20 - Custos com mão-de-obra 

Funcionários 

Salário 
Base 
R$ 

Insalubridade 
20% 

Prov. 
13º 

Prov. 
Férias 

Prov. 
FGTS s/ 

13º 
e Férias 

 
INSS 

Patronal 
20% 

 
FGTS 

8% 

 
TOTAL 

R$ 

Funcionário 1 
   
1.000,00       200,00 100,00 

       
133,33     18,64 

 
 
  240,00 

 
   
 96,00 

 
 
1.787,97 

Funcionário 2 
  
1.000,00       200,00 100,00 

  
133,33     18,64 

 
  240,00 

   
 96,00 

 
1.787,97 

Funcionário 3 
  
1.000,00       200,00 100,00 

  
133,33     18,64 

 
  240,00 

   
 96,00 

 
1.787,97 

Funcionário 4 
  
1.000,00       200,00 100,00 

  
133,33     18,64 

 
  240,00 

  
 96,00 

 
1.787,97 

 
TOTAL      

   
7.151,88 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Diante do exposto na Tabela 20 o custo total com mão-de-obra para o mês 

de Setembro foi de R$7.151,88. Neste valor estão incluídos o salário base de cada 

funcionário, a insalubridade de 20%, as provisões de décimo terceiro e férias, 

provisão de FGTS para décimo terceiro e férias, FGTS de 8% e também o INSS 

patronal pago pelo empregador. Cada funcionário reflete um custo mensal de 

R$1.787,97 para o empregador. 

 

 

7 CUSTOS E DESPESAS FIXAS RELACIONADAS COM A PRODUÇÃO DE LEITE 

 

7.1 Custos e Despesas Fixas da Produção Leiteira no mês de Setembro de 

2015 

 
Os custos e despesas fixas encontradas na propriedade 2 estão 

classificadas conforme mostra a Tabela 21. 

Tabela 21 – Custos e Despesas Fixas da Produção de Leite 

Descrição Valor R$ 

Pró-labore 788,00 

Salários dos Funcionários  7.151,88 

Honorários Contábeis 450,00 

Energia Elétrica 1.500,00 

Telefone 50,00 

Total 9.939,88 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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Conforme a Tabela 21, a propriedade 2 apresentou custos e despesas fixas 

com pró-labore de R$788,00, salários dos funcionários com encargos no valor de 

R$7.151,88, honorários contábeis no valor de R$450,00, energia elétrica de 

R$1.500,00 e telefone no valor de R$50,00, totalizando uma despesa fixa mensal de 

R$9.939,88. 

 

 

7.2 Despesas Financeiras 

 

O produtor possui um financiamento de R$100.000,00, denominado como 

Custeio Pecuário com prazo de pagamento de um ano. Os juros deste financiamento 

correspondem a 6% ao ano e devem ser considerados como despesa financeira. O 

produtor utiliza o valor desse financiamento para investir na propriedade, sendo 

assim, esse financiamento deve ser considerado como investimento. 

O valor de juros do ano a ser considerado como despesa financeira 

corresponde a R$6.000,00 (R$100.000,00x6%), dividindo esse valor por 12 meses a 

despesa financeira da propriedade é de R$500,00 por mês. 

 

 

8 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 

8.1 Máquinas e Equipamentos utilizados na Atividade Leiteira 

 

A propriedade 2 possui para a atividade leiteira quatro tratores e duas 

semeadeiras que são utilizadas para a produção e manutenção da propriedade. 

 Possui também sala de ordenha totalmente automatizada, com amplo 

espaço para alimentação e ordenha, além de ordenhadeira com 12 teteiras 

canalizadas e tanque de expansão refrigerado com capacidade para 4.300 litros. 

Dispõe também de um armazém para armazenamento dos produtos agrícolas e 

pecuários necessários para a atividade na propriedade. 

 

 

 



76 
 

 

8.1.2 Classificação e Depreciação das Máquinas e Equipamentos utilizados na 

Atividade Leiteira 

 

Abaixo a classificação das máquinas e equipamentos utilizados na 

propriedade e resultados da depreciação anual e mensal, que representam custo pra 

atividade leiteira, detalhados na Tabela 22. 

 

Tabela 22 - Depreciação de Máquinas e Equipamentos 

Máquinas e 
Equipamentos  

Valor de 
Aquisição 

R$ 
Ano de 

Aquisição 

Vida útil 
(em 

anos) 

Valor 
Residual 

R$ 
Valor 

Depreciável 
Dep. Anual 

R$ 

Dep. 
Mensal 

R$ 

4 Tratores 
Ford 150.000,00 2005 35 30.000,00 120.000,00 3.428,58 285,72 

2 
Semeadeiras 
Semeato 130.000,00 2007 20 26.000,00 104.000,00 5.200,00 433,33 

Ordenhadeira  30.000,00 2008 20 6.000,00 24.000,00 1.200,00 100,00 

Tanque de 
Expansão 30.000,00 2012 20 6.000,00 24.000,00 1.200,00 100,00 

Sala de 
Ordenha 100.000,00 2008 30 20.000,00 80.000,00 2.666,67 222,22 

Armazém 20.000,00 2010 20 4.000,00 16.000,00 800,00 66,67 

Total      
 

14.495,25 
 

1.207,94 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Como visto na Tabela 22, os dados calculados resultaram na depreciação 

anual de R$14.495,25. Para obter o valor depreciável, o primeiro passo foi encontrar 

o valor residual aplicando uma porcentagem de 20% sobre o valor de aquisição de 

cada item.  

O valor depreciável é, portanto, resultado do valor de aquisição menos o 

valor residual encontrado. A depreciação anual é consequência do valor de 

aquisição menos o valor residual dividido pela vida útil estimada. Após obter o 

resultado da depreciação anual, este resultado foi dividido por 12 para que assim, 

fosse possível encontrar a depreciação mensal de R$1.207,94. 
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9 CUSTOS DIRETOS PARA A PRODUÇÃO DE LEITE 

 

9.1 Custos Diretos referentes ao mês de Setembro de 2015 

 

Para a classificação dos custos diretos da produção de leite foram utilizados 

todos os custos relativos ao mês de Setembro de 2015. Este item apresenta todos 

os custos do mês com alimentação, materiais de limpeza, medicamentos, e demais 

itens conforme apresenta a Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Total de Custos Diretos do mês de Setembro 

Custos Diretos Valor R$ 
 

 Alimentação  55.418,24 

 Pastagem de Inverno – Aveia 

 Pastagem de Inverno - Azevém 

 Silagem de Milho 

 Ração 

 Resíduo de Cevada 

1.151,33 
708,58 
11.558,33 
30.000,00 
12.000,00 

 Material de Limpeza 1.000,00 
 Medicamentos 2.000,00 
 Assistência Veterinária 700,00 
 Produtos Antibacterianos 1.200,00 
 Combustíveis e Lubrificantes 1.500,00 
 Depreciações 7.874,61 

 Depreciação dos Ativos Biológicos 6.666,67 

 Depreciação das Máquinas e 
Equipamentos 

1.207,94 

Total dos Custos Diretos 69.692,85 

Volume de leite produzido em litros/mês 126.000 

Custo Unitário 0,55 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Como visto os custos diretos para a produção de leite no mês de Setembro 

somaram R$69.692,85. Para a realização de uma análise mais ampla, os dados 

foram analisados em relação ao volume de leite produzido no mês e assim, foi 

possível encontrar um custo de R$0,55 centavos para cada litro de leite produzido. 

Este valor é resultado do total dos custos diretos dividido pelo volume de leite 

produzido no período. 
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10. RECEITA MENSAL DA ATIVIDADE LEITEIRA NA PROPRIEDADE 

 

10.1 Receita Bruta Referente ao mês de Setembro de 2015 

 

Após classificar todos os custos e despesas referentes ao processo de 

produção de leite é necessário também que se seja conhecida a receita líquida 

obtida através da venda do leite na propriedade. A Tabela 24 mostrará o resultado 

para o mês de Setembro. 

 

Tabela 24 - Resultado Financeiro obtido com a venda de leite na propriedade 

 Descrição Valor R$ % da receita           % por litro vendido 

Receita 134.820,00 
100% 100% 

(-) Custos Diretos (69.692,85) 51,69% 55,31% 

(=) Margem Direta 65.127,15 48,31% 51,69% 

(-) Custos e Despesas Fixas (9.939,88) 
 

7,37% 
 

7,89% 

(-) Despesas Financeiras (500,00) 
 

0,37% 
 

0,40% 

(=) Lucro do Período 54.687,27 
 

40,56% 
 

43,40% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 

 

Conforme evidenciado na Tabela 24 a receita bruta do mês foi de 

R$134.820,00. Este resultado foi apurado com base em 126.000 litros de leite 

produzidos e vendidos a R$1,07 por litro.  

Depois de encontrada a receita bruta, foram descontados os custos diretos 

de produção que, conforme a Tabela 23 apresentou, totalizou R$69.692,85, fazendo 

com que a margem direta resultasse em R$65.127,15. 

 Para finalizar o cálculo, foram descontados também os custos e despesas 

fixas no valor de R$9.939,88 e despesas financeiras no valor de R$500,00, 

resultando no lucro líquido para o mês de R$54.687,27. 

A figura 7 ilustrará os custos do período relacionados com a receita obtida. 
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Figura 7 - Resultado Financeiro % da Receita 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 24. 

 

Analisando a receita em relação aos custos, a propriedade apresenta custos 

diretos de produção de 51,69%, custos e despesas fixas representam 7,37% e a 

despesa financeira representa 0,37%. O lucro líquido apurado para o mês 

representa 40,56% da receita total. 

A figura 8 fará uma ilustração da receita obtida no mês em relação ao 

volume de leite produzido. 

Figura 8 - Resultado Financeiro % Leite Produzido 

 

Fonte: Dados conforme Tabela 24. 
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0,40% 

43,40% 

Custos Diretos Custos e Despesas Fixas Despesa Financeira Lucro do Período
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Analisando a receita obtida no mês em relação ao volume de 126.000 litros 

que produz, é possível perceber que a propriedade apresenta 55,31% do total de 

custos diretos, custos e despesas fixas 7,89%, despesa financeira 0,40% e a 

quantidade de leite produzido representa 43,40% do lucro do período. 

 

 

11 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

11.1 Comparação dos Resultados encontrados nas Propriedades Rurais 

 

Após serem realizadas as apurações dos custos individuais de cada 

propriedade, é necessário que se faça a comparação dos resultados encontrados 

entre elas. A comparação dos resultados é fundamental para que possíveis 

diferenças no custo de produção do leite entre as propriedades de pequeno e 

grande porte estudadas sejam encontradas, visto que, este é o objetivo do trabalho. 

A Tabela 25 fará a comparação dos resultados para posterior análise. 

 

Tabela 25 – Comparação dos Resultados entre as Propriedades Rurais 

  

 
Propriedade 

1 
   Propriedade 

2 
 

Descrição 
Valor Total 

R$ 

 
Unitário 

R$ 

 
% 

 
Valor Total 

R$ 

 
Unitário 

 R$ 

 
% 

Receita 2.550,00 0,85 100% 134.820,00 1,07 100% 

(-) FunRural (59,42) 0,01 2,33% - - - 

(=) Receita Líquida 2.490,58 0,83 97,66% 134.820,00 1,07 100% 

(-) Custos Diretos (1.421,02) 0,47 55,73% (69.692,85) 0,55 51,69% 

(=) Margem Direta 1.069,56 0,36 41,94% 65.127,15 0,52 48,31% 
(-) Custos e 
Despesas Fixas (998,00) 

 
0,33 

 
39,14% 

 
(9.939,88) 

 
0,07 

 
7,37% 

(-) Despesas 
Financeiras - 

 
- 

 
- 

 
(500,00) 

 
0,003 

 
0,37% 

(=) Lucro do 
Período 71,56 

 
0,02 

 
2,81% 

 
54.687,27 

 
0,43 

 
40,56% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015). 
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A Tabela 25 apresenta o lucro líquido de cada propriedade considerando os 

custos e despesas relacionados para a produção de leite no mês de Setembro de 

2015. Como pode-se observar a Propriedade 1 possui um lucro de R$71,56 

representando 2,81% da receita bruta total, enquanto a Propriedade 2 apresentou 

lucro de R$54.687,27 correspondente a 40,56% da receita total. 

Evidentemente a receita bruta da Propriedade 2 é superior a Propriedade 1, 

visto que conta com produção em maior escala, porém, em relação aos custos 

diretos, por exemplo, a Propriedade 1 apresenta índices maiores. Através da 

comparação dos resultados entre as propriedades, o que se conclui é que ambas 

possuem resultados satisfatórios e que conseguem operar sem grandes prejuízos. 

A seguir, a Figura 9 demonstrará as porcentagens encontradas que 

identificam as diferenças entre as propriedades rurais, tendo como base o que 

representa o custo para a receita bruta. 

 
Figura 9 - Custos e Despesas x Receita Bruta 

 
     Fonte: Dados conforme Tabela 25. 

 
 

2,33% 
0% 

55,73% 

51,69% 

39,14% 

7,37% 

0% 0,37% 
2,81% 

40,56% 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

Propriedade 1 Propriedade 2

FunRural

Custos Diretos

Custos e Despesas Fixas

Despesas Financeiras

Lucro do Período



82 
 

 

Através da Figura 9 ficam mais evidentes os resultados encontrados entre as 

propriedades. A propriedade 1 apresenta 2,33% que são referentes ao FunRural, 

55,73% referentes a custos diretos de produção e 39,14% de custos e despesas 

fixas. A propriedade 2 apresenta 51,69% de custos diretos, 7,37% de custos e 

despesas fixas e 0,37% de despesas financeiras. O que torna o resultado relevante 

para as duas propriedades são os custos diretos de produção, que representam 

mais que a metade do custo total em relação à lucratividade bruta do mês. 

Outra análise relevante pode ser feita com base no volume de leite 

produzido em cada propriedade, como ilustra a Figura 10. 

 

Figura 10 - Custos e Despesas x Leite Produzido 

 

    Fonte: Dados conforme Tabelas 13 e 24. 

 

Comparando as propriedades em relação ao volume de leite que produziram 

é possível perceber que a Propriedade 1 possui porcentagem de lucro por litro 

inferior a Propriedade 2. Isto se justifica pelo fato de que os custos e despesas fixas 

da Propriedade 1 representam 35,65% enquanto a Propriedade 2 apresenta 7,89%. 

O volume de leite produzido na Propriedade 1 foi de 3.000 litros, isto 

representa um lucro líquido em litros de 2,38%. Já a Propriedade 2 produziu no 

período, 126.000 litros de leite, representando um lucro líquido em litros de 43,40%. 
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Outro parâmetro encontrado para comparar custos e resultados, foi 

apresentar os custos diretamente ligados com a produção de leite em cada 

propriedade, sendo possível comparar em porcentagem o quanto os custos 

representam para a atividade leiteira. Os resultados desta pesquisa estão 

demonstrados na Figura 11. 

 

Figura 11 - Custos relacionados com a Produção de Leite 

 
   Fonte: Dados conforme Tabelas 9 e 19. 

 

Conforme evidenciado na Figura 11 os custos relacionados com a produção 

de leite no mês de Setembro na Propriedade 1 representam as seguintes 

porcentagens: Material de Limpeza 6%, Produtos Antibacterianos 4%, Pastagem de 

Inverno – Aveia 5%, Medicamentos 8%, Ração 40%, Assistência Veterinária 6% e 

Silagem de Milho 31%. 

A Propriedade 2 apresenta aos seguintes resultados: Material de Limpeza 

2%, Produtos Antibacterianos 2%, Pastagem de Inverno – Aveia 2%, Pastagem de 

Inverno – Azevém 1%, Medicamentos 3%, Ração 49%, Assistência Veterinária 1%, 

Silagem de Milho 19%, Resíduo de Cevada 19% e Combustíveis e Lubrificantes 2%. 

Como demonstrado, ambas as propriedades possuem como maior custo 

para produção de leite a Ração, seguidos dos custos com Silagem de Milho e 

Resíduo de Cevada. 

6% 

2% 
4% 

2% 
5% 

2% 
1% 

8% 

3% 

40% 

49% 

6% 

1% 

31% 

19% 19% 

2% 

0

10

20

30

40

50

60

Propriedade 1 Propriedade 2

Material de Limpeza

Produtos Antibacterianos

Aveia

Azevem

Medicamentos

Ração

Assistência Veterinária

Silagem de Milho

Resíduo de Cevada

Comb. E Lubrificantes



84 
 

 

12 SUGESTÕES  

 

12.1 Sugestões Relativas à Redução de Custos na Atividade Leiteira 

 

Depois de identificados os custos individuais da atividade leiteira das 

propriedades rurais de pequeno e grande porte, foi possível perceber que a 

propriedade de pequeno porte apresentou índices baixos de lucratividade e que seu 

custo de produção pode ser considerado elevado, quando comparado com um 

produtor maior. 

Considerando as desproporções dos custos entre os produtores sugere-se 

algumas medidas para a redução dos custos de produção, a fim de maximizar a 

lucratividade mensal da propriedade. Importante lembrar que este não é o objetivo 

do trabalho, apenas servirá como complemento que poderá ser utilizado pelo 

proprietário. Todas as sugestões terão como base a Propriedade 2 (grande porte) 

visto que está propriedade apresentou índices satisfatórios. 

1) A propriedade de pequeno porte possui capacidade e estrutura física 

para aumentar em no mínimo o dobro sua produtividade atual que é 

de 3.000 litros de leite/dia. Este pode ser um dos métodos utilizados 

para reduzir custo, pois dessa forma, conseguirá utilizar todos os 

recursos disponíveis em sua propriedade. 

2) Outra alternativa é manter sempre um plantel de vacas em condições 

adequadas de produzir leite, repondo a cada dois anos os animais 

que perderem produtividade. Deste modo, conseguirá sempre manter 

um padrão de produção estável e equilíbrio para gerenciar seus 

custos já que seu retorno será maior. 

3) A propriedade deve evitar desperdícios no processo de produção do 

leite, principalmente no que diz respeito à alimentação do gado 

leiteiro. A alimentação foi um dos custos que mais contribuíram para o 

baixo resultado encontrado no mês de Setembro na propriedade. 

Alimentar o gado leiteiro com quantidades menores, sem que haja 

perda de produtividade, ou evitar o consumo exagerado contribui para 

a redução de custos. 
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4) O produtor rural deve sempre estar atento às mudanças e tecnologias 

para manter-se competitivo e para que seu produto tenha valor 

econômico. Para tal, a propriedade de pequeno porte poderia utilizar 

sua estrutura física para investir em equipamentos mais modernos a 

fim de reduzir tempo e mão-de-obra. 

Para isto, será necessário um projeto de viabilidade de novos investimentos 

na propriedade. 

 

 

13 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho teve como objetivo geral apurar todos os custos de 

produção da atividade leiteira em propriedades de pequeno e grande porte no 

município de Tapejara –RS, afim de compará-los entre si para identificar a existência 

de possíveis indicadores que pudessem ser relevantes. 

Todas as informações referentes aos custos de produção foram concedidas 

pelos proprietários através de visitas as propriedades rurais. Para que o objetivo do 

trabalho fosse alcançado, foi realizado um estudo nas propriedades rurais primeiro 

de forma individual, apurando separadamente os custos relacionados com a 

atividade leiteira de cada uma. Encontrados os resultados individuais foi realizada a 

comparação entre as duas propriedades e a análise dos indicadores através de 

tabelas e gráficos. 

Com o resultado do trabalho conclui-se que, mesmo com custos 

relativamente altos, os proprietários conseguem ter retorno positivo com a venda do 

leite. Os índices mais relevantes encontrados nas propriedades estudas, foram os 

custos diretos de produção, especialmente os custos com alimentação do gado de 

leite, que apresentou elevado índice em relação a receita bruta obtida. 

Analisando os custos que de fato fazem parte da produção leiteira, é visível 

perceber que ainda falta conhecimento por parte dos gestores sobre quais são 

realmente seus custos. Neste sentido, o controle correto dos custos é necessário 

nas propriedades como forma de auxiliar os produtores na maximização dos 

resultados. 



86 
 

 

O estudo tem como limitação o fato de ter sido realizado em apenas duas 

propriedades rurais, o que restringe os resultados, não tornando-os genéricos. Outra 

limitação para o estudo foi a inexistência de classificação para o porte das 

propriedades rurais produtoras de leite, tendo que ser criada uma tabela de 

classificação considerando o volume de leite produzido na propriedade. 

Todos os objetivos do trabalho foram alcançados e este estudo pode servir 

para futuras pesquisas, tanto para verificar se as informações apresentadas estão 

corretas, quanto para dar continuidade ao trabalho de pesquisa e apuração dos 

custos. 
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