
FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDAS ECONÔMICO FINANCEIRAS DO PRODUTOR DE LEITE: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENAN DA CONCEIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS  

                                                                                                                                                                                                                                          2021 



RENAN DA CONCEIÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERDAS ECONÔMICO FINANCEIRAS DO PRODUTOR DE LEITE: 

UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como 

requisito parcial para obtenção do título de Bacharel 

em Administração da FAT – Faculdade e Escola. 

 

Orientador: Prof.Dr. Marcelo Negrini 

 

 

 

 

 

 
 

TAPEJARA/RS 
2021 



RENAN DA CONCEIÇÃO 
 

 

 

PERDAS ECONÔMICO FINANCEIRAS DO PRODUTOR DE LEITE: 

UM ESTUDO DE CASO 

 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtençãodo 

título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final pelo Curso de 

Administração da FAT – Faculdade e Escola. 
 

 

 

 
 

Prof. Dr. Marcelo Negrini 

Coordenadora do Curso de Administração da FAT 

 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 
 

 

 

 

 
 

Orientador (a): Prof. Dr. Marcelo Negrini 
 

 

 

 

 
 

Profa. Me Paula Boito 

Membro da Banca Examinadora 
 

 

 

 

 
 

Profa. Esp. Lauren Hanel Lang Tabolka 

Membro da Banca Examinadora 



 

``Dedico este trabalho ao mestre Claudecir Bleiel (in memorian) que apesar do 

pouco tempo em que convivemos pode contribuir para o meu 

desenvolvimento pessoal e 

profissional´´. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

`` Agradeço primeiramente a Deus, que meu deu forças para vencer todas as 

dificuldades. A minha mãe Neusa Ana da Conceição (in memorian) por sempre me incentivar a 

estudar e infelizmente não pode estar presente neste momento tão importante em 

minhavida, minha família pelo apoio. E principalmente a minha esposa Edissandra que foi o 

meu porto seguro neste período de 4 anos, que apesar de ser exaustivo vai deixar saudades ´´. 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho retrata os desafios que o produtor leiteiro tem encontrado nos 

últimos anos em relação às receitas que a sua propriedade vem atingindo com a atividade e as 

despesas que apresentam no período. O objetivo do trabalho é mapear os custos, despesas e o 

que foi determinante para os resultados neste período. Foi realizado um estudo de caso, 

compesquisa quali-quantitativa, pois também as experiências e relatos do produtor são de suma 

importância e a pesquisa caracteriza-se por ser empírica. Os custos totais da produção leiteira 

aumentaram 48,6% entre 2015 a 2020, por outro lado, o lucro da atividade diminuiu 11,3%. 

Inúmeros são os fatores que influenciaram nos resultados do produtor, como instabilidade 

econômica, pandemia do COVID-19, etc. Neste cenário, o principal caminho para o produtor 

seria a busca por alternativas, como o investimento em genética e nutrição, para aumentar a 

produção leiteira em quantidade e qualidade, pois isso agregaria valor ao rebanho com 

investimento relativamente baixo, permitindo a melhor negociação para o valor de venda do 

litro de leite. 

 

Palavras-chave: Agronegócio; Pecuária; Laticínios; Economia; Produtor Rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O Agronegócio é, no Brasil, um dos principais setores da economia. Dentre as diversas 

atividades ligadas ao segmento está a pecuária. A produção leiteira é um dos elos da pecuária, 

está presente em praticamente todos os cantos do Brasil, sendo responsável por uma das maiores 

cadeias do agronegócio: a cadeia do leite, que compreende, além das commodities, o 

processamento dos seus derivados como iogurte, queijos, leite em pó, etc. 

No entanto, essa atividade vem sofrendo nos últimos anos devido a inúmeros fatores 

como o êxodo rural, sucessão familiar e aumento no valor dos insumos. Os prejuízos aumentam 

quando o valor pago pelo litro do leite acaba não compensando as perdas. Esse cenário leva 

muitos produtores a incluírem outras atividades na rotina para complementarem a renda ou 

acabam abandonando a atividade leiteira. 

O presente trabalho pretende determinar em que medida e quais fatores contribuíram para 

as perdas econômicas e financeiras do produtor de leite dos últimos 5 anos. Para responder ao 

problema proposto um estudo foi realizado em uma propriedade no interior de Tapejara onde    

foram levantados os dados e motivos que levaram a este produtor obter os custos neste período. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 
 

O Agronegócio representa hoje uma das maiores fontes de renda do Brasil. Tanto a 

agricultura quanto a pecuária garantem o sustento de inúmeras famílias. No Agronegócio a 

produção leiteira é uma das mais antigas atividades pecuárias, pois este alimento é de suma 

importância para a economia e saúde da população. 

Nos últimos anos o produtor tem encontrado vários desafios, tanto dentro quanto fora da 

sua propriedade. Na sua propriedade o gestor do negócio enfrenta problemas como: a faltade 

mão de obra, sua capacitação e de seus funcionários para gerir o negócio e a sucessão familiar. 

Fora dos seus domínios enfrenta as constantes variações no valor do leite que quase sempre são 

para diminuir o preço que lhe é pago, o aumento no valor dos insumos que nos últimos anos 

sofreram uma disparada chegando a dobrar de valor e, com isso, aumento o valor da ração para 

seus animais que é sua maior despesa e que tem que ser adquirida todo o mês. 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

 
 

O produtor leiteiro vem perdendo força e,não raro, desistindo dessa atividade tão 

frequente nas propriedades do interior do Rio Grande do Sul. Enquanto o plantio de grãos vem 

se destacando e batendo safras recordes ano a ano, a pecuária leiteira tão tradicional vem 

perdendo espaço e sendo deixada de lado. Pelo exposto, o estudo busca mapear em que  medida 

e quais fatores  contribuíram para as perdas econômicas e financeiras de um produtor de leite 

dos últimos 5 anos. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 Objetivo Geral 

 
 

Identificar em que medida e quais fatores contribuíram para as perdas 

econômicas e financeiras de um produtor de leite dos últimos 5 anos. 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 

a) analisar os custos do produtor com a atividade nos últimos 5 anos; 

b) averiguar as receitas do produtor com a atividade nos últimos 5 anos; 

c) identificar qual o fator foi determinante no período para perdas econômicas 

e financeiras do produtor com a atividade. 

 
1.4 JUSTIFICATIVA 

 
 

Com o presente estudo espera-se averiguar os principais motivos que levam ao resultado 

financeiro da produção leiteira e apresentar as despesas e receitas durante os últimos 5 anos. 

            Excluindo-se as grandes propriedades que permanecem e têm essa como sua 

atividade principal, o pequeno produtor que utiliza a produção como complemento de 

renda, está vendendo seus animais e migrando para outras atividades. 
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Também, espera-se contribuir com o segmento, pois o leite encontrase entre os  

10principais alimentos na mesa das famílias. A demanda pelo produto é natural e crescente, pois 

a cada ano o número de habitantes tem aumentado. 

              Dentre os principais itens apontados em estudos que limitam o desenvolvimento do setor 

estão a evasão de produtores do campo para a cidade, abandono da atividade para investimento 

em outra, baixo estímulo através de políticas públicas que estimulem a produção, baixo 

protecionismo ao produto de leite, linhas de crédito reduzidas e inacessíveis, fatores ambientais 

rígidos e ineficiência na operação. 

Devido a frequente evasão de produtores que vem ocorrendo e falta de mão de obra, 

políticas públicas são necessárias para investir na capacitação do produtor e na tecnologia 

para  ser usada na propriedade. Faltam incentivos fiscais quando o mesmo for investir na sua 

propriedade em obras e tecnologias e políticas onde o preço que é repassado consiga ser justo e 

o produtor possa investir cada vez mais na sua atividade. 

Com a frequente oscilação no valor do litro do leite que lhe é repassado, o produtor 

precisa ter um controle com as suas despesas, em virtude do crescimento exacerbado dos custos 

de produção. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 AGRONEGÓCIO 

 
 

O agronegócio está presente na sociedade desde os primórdios. De acordo com 

Luiz (2013), o homem já se valia da utilização da agricultura e da agropecuária como principal 

atividade de subsistência. Com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de novas técnicas 

passou a existir excedente na produção, com isso o homem aprendeu a trocar essa mercadoria 

por outra de sua utilização, então surgiu o fenômeno comercial. 

O agronegócio é o conjunto de ações que envolve serviços de máquinas, de insumos 

e de mão de obra, ligados ao campo sendo enfim, uma cadeia de produção. O agronegócio não 

é apenas uma ação isolada no campo e sim um conjunto de ações que podem ser observadas, 

identificadas em uma cadeia de produção que vão além das cercas e cancelas. 

Possui uma trajetória histórica remanescente, a partir do processo de colonização 

da América (Souza, 2017). 
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Como marco inicial do desenvolvimento do agronegócio no Brasil, segundo o que 

apresenta Souza (2017), pode-se verificar que o pau-brasil foi o início do que seria o processo 

exploratório que se perpetua até nos dias atuais. À medida que os processos evoluem, são 

agregados novos integrantes do agronegócio, que correspondem às agroindústrias responsáveis 

pelo processamento da matéria-prima oriunda da agropecuária. A agroindústria realiza, 

principalmente a partir do século XIX, a mudança de produtos primários da agropecuária em 

subprodutos que podem ser inseridos na produção de alimentos, como os frigoríficos, indústria 

de enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil entre muitos 

outros. 

Ultrapassa, assim, os limites das propriedades rurais envolvendo todos os agentes 

participantes dos processos produtivos, as cadeias produtivas no agronegócio incluem 

atividades ``antes da porteira´´ (insumos agropecuários, equipamentos, máquinas, crédito, 

fertilizantes, defensivos, sementes, etc.); ̀ `dentro da porteira´´ (atividades iniciais de produção 

até obtenção dos produtos agropecuários) e ̀ `depois da porteira´´ (processamento e distribuição 

dos produtos agropecuários até atingir os consumidores). (ARAÚJO, apud DIAS, 2008). 

As atividades realizadas nas propriedades eram baseadas na própria experiência. 

Até a década de 1950 as propriedades rurais eram quase autossuficientes, isto é, produziam e 

processavam quase tudo o que precisavam para o próprio consumo, segundo Araújo (2007). 

Pode-se dizer que até então a maioria da população vivia no meio rural, como mostra 

ográfico da figura 1. 

Figura 1 - Evolução da população rural-urbana entre 1940 e 2006 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 
 

Segundo dados do gráfico acima, nota-se que a partir de 1970 a maioria da população 

vivia nas cidades dando início ao processo de êxodo rural. E, foi nesse exato momento que 

segundo Araújo (2010) as propriedades rurais passaram por uma alteração profunda, perdendo 

assim sua autossuficiência, tendo que se especializar apenas e tão somente em determinadas 
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atividades, dependendo cada vez mais de insumos, máquinas, infraestrutura para o escoamento 

da produção, novas tecnologias entre outros serviços para a melhoria do seu desempenho. Nesse 

contexto, Mendes e Padilha Jr. (2007) ressaltam que a partir de 1960, a tecnologia passou a 

agregar valor para a agricultura. 

A partir deste período as atividades agrícolas, que até então eram diversificadas 

passaram a ser especializadas, tornando-se dependentes de outros setores, passando então a ter 

escala de produção mundial. Surgem as indústrias voltadas ao agronegócio, algumas para 

suprimentos agrícolas, e outras para substituir o trabalho manual por máquinas. 

Ainda segundo Mazoyer e Roudart(2010), a mecanização resultado da Revolução 

Industrial contribuiu para o desenvolvimento da agricultura através dos novos meios de 

produção criados por ela. Dentre os meios mencionados destaca-se a mecanização, poisgraças 

a ela foram criados novos meios de transporte, facilitando a locomoção, pois motores mais 

eficientes começaram a surgir facilitando o transporte da produção bem como os insumos, 

ultrapassando os limites regionais. A quimificação como meio de produção fez com que os 

agricultores adotassem processos de correção de solo que até então não era realizada. 

A grande infraestrutura e os altos investimentos econômicos podem ser citados como 

dois fatores que aceleraram a industrialização brasileira, contribuindo assim para dinamizar os 

setores econômicos e interligá-los. A abertura de financiamentos tornou possível a aquisição 

de máquinas e equipamentos aos agricultores. Mazoyer e Roudart (2010), explicam que as 

atividades agrícolas que até então eram diversificadas, passaram a ser especializadas, se 

tornaram dependentes de outros setores e passaram a ter escala de produção mundial. Surgem 

nesse momento as indústrias voltadas ao agronegócio, algumas para atender a necessidade de 

suprimentos agrícolas, e outras para substituir o trabalho manual por máquinas. 

             O divisor de águas para a atividade foi o surgimento do ``agrobusiness´´, que foi 

definido pelos pesquisadores americanos John Davis e Ray Goldberg em 1957 como oconjunto 

de todas as operações e transações que envolvem desde a fabricação dos insumos 

agropecuários, às operações de produção nas unidades agropecuárias, até o processamento e 

distribuição e consumo dos produtos agropecuários 'in natura' ou industrializados (ARAÚJO, 

2010). 

Ainda segundo Araújo (2010), no Brasil o termo ``agribusiness´´ foi utilizado durante 

toda a década de 1980 sem tradução para o português, foi somente em meados dos anos 90 que, 

os teóricos e os jornais passaram a utilizar o termo agronegócio (ARAÚJO, 2010)



13  

            A origem do agronegócio pode ser definida, conforme Barcellos et al (2010) como uma 

atividade produtiva que agrega o setor primário de determinada economia, ou seja, caracteriza- 

se por todas as atividades relacionadas com a produção de alimentos e matérias primas 

decorrentes do cultivo de plantas e também da criação de animais. 

No Brasil, o agronegócio teve grande impulso entre as décadas de 1970 e 1990, pois a 

tecnologia se desenvolveu proporcionando modificações consideráveis, desenvolvimento da 

ciência e tecnologia, o que proporcionou o domínio de regiões e aumentou o número de 

produtos agropecuários. O país passou então a se destacar por demonstrar o seu potencial 

elevado no agronegócio, em condições globais (LUIZ, 2013). 

Neste período, o Brasil vivenciou um aumento no setor agroindustrial, especialmente no 

processamento de café, soja, laranja e cana-de-açúcar e também criação de animais,principais 

produtos da época. A agroindústria, que corresponde à fusão entre a produção agropecuária e a 

indústria, possui uma interdependência com relação a diversos ramos da indústria, pelo que este 

conjunto de interações dá à atividade alto grau de importância econômica para o país (SOUZA, 

2017). 

Conforme Araújo (2007), o entendimento da amplitude do agronegócio, em todos os 

seus componentes e relações, é um diferencial importante a todos os tomadores de decisão, 

sejam públicos ou econômicos, para que formulem políticas estratégicas com maior previsão e 

eficiência. Além disso, é necessário compreender o agronegócio dentro de uma visão sistêmica 

que mostre os setores denominados, conforme nos apresenta Araújo. Então, pode se definir que 

o agronegócio tem vários sistemas e é amplo em suas funções, por conta disso, ocupa um lugar 

de destaque na economia mundial. De acordo com Souza (2017), além de garantir o sustento 

de milhões de pessoas, gera emprego e renda às famílias, contribuem paraa diminuição do 

êxodo rural, diversificação da produção e possibilidade de preservação do meio ambiente. 

A maioria das propriedades tem por objetivo crescer de forma sustentável, melhorar a 

qualidade de vida e viabilizar a permanência das futuras gerações, para tanto, o produtor precisa 

estar informado e sempre buscar a modernização dos processos e a interação com o meio no 

qual estão inseridos. Para que haja o conhecimento, é necessário que eles abram a porteira da 

propriedade para novos conceitos, dessa forma, a gestão administrativa tem mais ferramentas e 

controles técnicos, tendo a oportunidade de agregar valor ao que está sendo produzido, diminuir 

custos, e assim ser mais competitivo e garantir o sucesso dos empreendimentos (RAMOS, 

2014). 
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2.1.1 Produção Leiteira 

 
A origem do leite no Brasil está 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 (ALVES, 2001). Há registros de que os 

bovinos, para suprir a necessidade de leite e carne, foram introduzidos no Brasil por Martim 

Afonso de Souza e sua mulher Ana Pimentel após 1531, na capitania de São Vicente, quando da 

1ª expedição colonizadora enviada por D. João III, rei de Portugal. Consta que em 1535, o 

donatário de Pernambuco, Duarte Coelho, tenha levado bovinos para o Nordeste do país, mais 

precisamente para a Bahia. Em 1550, Tomé de Souza, após ter fundado Salvador, na Bahia, 

onde instalou a capital do Brasil colonial, mandou buscar em Cabo Verde um lote de bovinos. 

Acredita-se que destes pontos geográficos o rebanho bovino tenha se espalhado pelo Brasil, 

dando origem às fazendas de gado que mais tarde se transformaram em povoados e vilas. Data 

do século XVIII a criação das primeiras fazendas regulares de gado bovino no Brasil 

(CUSTÓDIO,2006). 

A importância do setor leiteiro pode ser observada no ambiente produtivo e econômico 

mundial, principalmente em países considerados em desenvolvimento e em sistemas de 

agricultura familiar. Nas últimas três décadas, a produção mundial de leite aumentou mais de 

50%, chegando a 769 milhões de toneladas em 2013 (FAO, 2016). 

            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 abertura comercial no Exterior, a 

consolidação do MERCOSUL e a implantação do Plano Real (BREITENBACH; SOUZA, 

2008). A produção brasileira de leite vem crescendo a cada ano, porém, grande parte desse 

crescimento se deve mais ao aumento do número de vacas ordenhadas do que ao aumento da 

produtividade (CANZIANI, 2003). 
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Neste sentido, quando se trata da evolução do setor leiteiro, é preciso observar que o 

mesmo ocorreu de forma lenta. Para Medeiros e Brum (2016), no final da década de 1960, o 

leite tipo B ganha notoriedade nacional, sendo fundamental para a modernização da pecuária 

leiteira, mas o salto mais expressivo da modernização no setor leiteiro foi na década de 1980. 

Para Vilela, et al. (2002), a produção de leite caminha como uma alternativa para a 

agricultura familiar, e para o desenvolvimento de muitas regiões brasileiras, sendo uma 

estratégia na composição da renda dos agricultores, de acordo com diversos estudos. A atividade 

leiteira pode ser considerada uma das mais importantes da agropecuária brasileira já que está 

presente em cerca de 1,3 milhões de propriedades no país (SILVA et al, 2011). 

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2016), 

órgão da ONU, aproximadamente 150 milhões de lares em todo o mundo estão envolvidos na 

produção leiteira, sendo característica da maioria dos países em desenvolvimento a produçãoa 

partir de pequenos agricultores, pois fornece retorno rápido aos produtores de pequena escala. 

A cadeia agroindustrial do leite é reconhecida como uma das mais importantes do 

agronegócio nacional sob a ótica social e econômica, estando presente em todo o território 

nacional com papel relevante no suprimento de alimentos, geração de empregos e de renda para 

a população. A pecuária bovina vem impulsionando o crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) do País, representando quase 25% do PIB Nacional em 2012 (NETO et al., 2013). 

Ainda, conforme a FAO (2013), a produção mundial de leite em 2022 chegará a 1 trilhão 

de litros de leite e a América Latina estará contribuindo com boa parte da demanda prevista para 

erradicar a fome no mundo até 2025, sustentado pelo fato de que a produção de leite nos 

principais países produtores será maior do que o aumento da população. 

            Conforme a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2013), o Brasil possuía 

em 2012 o maior rebanho bovino comercial do mundo, contando com aproximadamente 177 

milhões de animais, dos quais 35 milhões (20%) constituem o efetivo da pecuária leiteira. Cerca 

de 19 a 20 milhões de vacas, pertencentes a 1,4 milhões, colocando o país na quarta colocação 

no ranking mundial de produção leiteira (CONAB, 2013), isso até os dias de hoje. 
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2.2 PRODUÇÃO LEITEIRA NO RS 
 

 

A pecuária leiteira no Rio Grande do Sul foi introduzida com a chegada de imigrantes 

europeus no período de colonização. A produção de leite e derivados começou a ser realizada 

com fins comerciais com a chegada dos açorianos e outros imigrantes europeus na região sul do 

Brasil, em meados do século XVIII, se expandindo mais tarde com a chegada de outros 

imigrantes da Europa. 

Essa atividade ganhou importância principalmente na região norte e noroeste do Rio 

Grande do Sul, que até então permanecia pouco povoada em relação às outras regiões do 

estado. Com o surgimento desses vilarejos de imigrantes, a atividade leiteira foi mais difundida 

por poder ser desenvolvida em pequenas extensões de terra (MARION et. al, 2014). 

É uma atividade predominante em pequenas propriedades no Rio Grande do Sul, sendo 

que a maior parte provém de estabelecimentos com área aproximada de 20 

hectares(CASTRO et al, 1998). Ainda segundo Zwick (2014), nas propriedades familiares da 

região Noroeste -RS a pecuária leiteira tem sido uma atividade importante por representar uma 

alternativa de renda mensal, proporcionando às famílias rurais estabilidade financeira. 

De acordo com Neto e Basso (2005), através do aumento de escala de produção leiteirana 

década de 90, viabilizada pela crise na soja e alta demanda do leite, muitos agricultores 

operantes no sistema de agricultura familiar acabaram declinando da atividade leiteira, 

principalmente por considerarem inviáveis as alterações e exigências tecnológicas e sanitárias 

das indústrias de laticínios. Porém, com a recuperação da rentabilidade da soja no final da 

década de 90, grandes produtores voltaram sua atenção novamente à produção de grãos e os 

pequenos produtores voltaram à cena abastecendo o mercado lácteo. 

 

2.2.1. Abandono da Atividade Leiteira 

 
 

A Atividade leiteira no Rio grande do Sul vem sofrendo nos últimos anos pequenos 

produtores têm abandonado a atividade. Um dos principais motivos é o êxodo rural que nada 

mais é do que a migração da população do meio rural para o urbano, este fato pode se dar devido 

ao aumento do número de fábricas, empresas e oportunidades de emprego nas cidades. Essas 

oportunidades trazem consigo uma perspectiva de melhor remuneração, futuro próspero, menos 

contato com inseticidas, agrotóxicos e também fácil acesso a atendimento médico, hospitalar, 

educação, saneamento básico, entre outros. Vale lembrar que o êxodo rural está ligado 
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diretamente a agricultores de pequeno porte e que não são proprietários, o que faz com que 

todos os fatores já citados se tornem motivo de esperança de uma vida melhor (ALVES, 2011). 

A chegada da tecnologia e das máquinas ao campo substitui as funções que os 

trabalhadores realizavam, diminuindo assim a necessidade de mão de obra no campo. Enquanto 

cresce a tecnologia no campo, nas cidades as indústrias crescem e necessitam cada vez mais de 

mão de obra. Nas décadas de 60 e 80 houve uma grande migração da zona rural de  

trabalhadores rurais que não poderiam investir em novas técnicas agrícolas para obter maiores 

ganhos, optaram por conseguir melhores garantias em centros urbanos. As cidades começaram 

a ter crescimento desordenado e desigual devido a oferta de empregos. 

Em direção à zona urbana, o governo de Juscelino Kubitschek investiu na região 

sudeste, nas cidades onde grandes empresas como as multinacionais foram instaladas, com isso 

a migração foi em grande massa, pois os empregos abriram portas para absorção de pessoas 

garantindo para esses qualidade e melhorias de vida. O êxodo rural no Brasil originou-se, deste 

modo, devido aos aspectos econômicos e sociais (VINHOLI, 2012). 

Existe também o êxodo urbano que é o oposto do êxodo rural, a população da área 

urbana migra para o campo. Basicamente os mesmos fatores que contribuem para o êxodo rural, 

acabam ocasionando negativamente na tomada de decisão para a volta ao campo. Esses fatores 

que levam a migração para o campo são historicamente avaliados e debatidos para que haja 

compreensão a esse processo. Um dos fatores que colaboram para esta migração e um dos mais 

importantes é a qualidade de vida, pessoas que buscam o campo veem que lá não há poluição 

(sonora, visual, de água, da atmosfera), já nas cidades essas poluições são severas, então boa 

parte da população busca alternativas para sair desses ambientes (MAZOYER, 2010). 

O ponto é que o êxodo rural é preocupante, não só pela falta de mão de obra e para a 

fomentação do trabalho agrícola, mas também para os modelos de produção, principalmente a 

produção orgânica. Muitas espécies deixaram de ser cultivadas para substituir a produção em 

massa de cultivares mais rentáveis e que se adaptam melhor aos pacotes tecnológicos 

empregados na agricultura dita “de ponta”. 

Outro ponto que contribui para esta debandada é a necessidade de investimentos para 

esta prática segundo Costa (2010) discorre que os investimentos realizados na pecuária leiteira, 

normalmente, vão trazer retorno para os produtores no longo prazo, prejudicando a vida dos 

pecuaristas, que passam por longos períodos com o mínimo para garantir a sua sustentabilidade, 

levando, em alguns casos, ao êxodo rural. Assim, valendo da necessidade de verificar a taxa de 

retorno da atividade, possibilitando mais informações aos produtores. 
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3 METODOLOGIA 

 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 

Na questão metodológica foi realizado um estudo de caso, pois os dados foram coletados 

em uma propriedade rural da região. A pesquisa é um estudo de caso que é a busca de dados 

relevantes e convenientes obtidos através da experiência e vivência do pesquisador. Quanto ao 

procedimento segundo Gil (2010 p.59) “o estudo de caso é um método de pesquisa exploratório 

e investigativo, sendo dados que descrevem uma totalidade do processo daentidade, em suas 

relações internas e culturais. 

A pesquisa também é quantitativa e qualitativa. Conforme Fachin (2006, p. 81), a 

“variável qualitativa é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não somente 

mensuráveis, mas também definidos descritivamente”. Os dados qualitativos dizem respeito aos 

dados como a rotina e as experiências do produtor que são de suma importância para o resultado 

final. No que diz respeito ao tratamento quantitativo, Knechtel (2014), para um estudo ser 

quantitativo ele necessita atuar sobre um problema humano ou social, pode basear- se em uma 

teoria com muitas variáveis mostradas em números, os quais serão analisados de forma 

estatística, a modo de demonstrar qual a veracidade e se as teorias se assemelham. A pesquisa é 

exploratória pois conforme Gil (2008) esse tipo de pesquisa tem por objetivo proporcionar a 

familiaridade com o problema, com vistas para torná-lo mais explícito ou até mesmo construir 

hipóteses. E para podermos traçar o perfil da atividade e propriedade, as informações e 

experiências do produtor terão de ser pesquisadas a fundo. 

Caracteriza-se também por ser uma pesquisa empírica pois, neste tipo de pesquisa é 

admissível produzir e analisar dados de uma forma prática junto à propriedade rural investigada, 

onde foi analisadoo custo da atividade nos últimos 5 anos. 
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3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

O trabalho foi realizado em uma propriedade no interior da cidade de Tapejara/RS. A 

propriedade pertence à localidade de Linha Nova (Figura 1) e tem como sua principal atividade a 

produção leiteira. 

 

Figura 1- Propriedade Produtor leiteiro Linha Nova 
 

 
A família trabalha com produção leiteira desde de 2009. Nos últimos cinco anos o 

produtor mantem um rebanho de 40 vacas da raça holandesa sendo que, desses animais, em 

média 35 ficam em lactação e deste plantel 25 são novilhas. A propriedade possui 15 ha e dedica 

-se exclusivamente a produção leiteira. O trabalho é desenvolvido apenas pelos membros da 

família, portanto, a propriedade é típica da agricultura familiar. 

 
3.3 COLETA DE DADOS 

 
 

Os dados são referentes à produção e custos que o produtor teve entre os anos de 2015 

até 2020 e foram coletados no mês de julho de 2021. Os dados foram tabulados em planilhas 

eletrônicas de Excel para realização das análises. Foram calculados os aumentos ou reduções 

em valores percentuais para as receitas, custos e lucros, também foi calculada a lucratividade da 

atividade em cada ano (lucro líquido/receita total) e foi realizada uma estimativa do número 

mínimo de animais para a manutenção da viabilidade da atividade. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
 

4.1ESTIMATIVA DOS CUSTOS 

 
 

As estimativas de custos totais da produção leiteira aumentaram 48,6% entre 2015 a 2020 

Quadro 1. Esse aumento supera a inflação em 16,1%, se considerarmos o IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo) nesse mesmo período que foi de 32,5%, no entanto, ficou 

próximo do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) que acumulou, nesse mesmo período 

uma alta de 52,1% (IPEADATA, 2021). O IGP-M pode ser considerado um indicador de 

inflação mais adequado para analisar os custos da produção leiteira, uma vez que é um índice 

muito impactado pelo dólar e muitos insumos necessários a produção são importados. 

 

Quadro 1 - Estimativas dos custos da produção leiteira no período de 2015 a 2020 em uma 

propriedade rural no município de Tapejara RS 

 
 

Entre esses custos estimados, os que mais aumentaram, ou seja, que ficaram acima da 

inflação medida pelo IGP-M, do período, foram: combustível (80%), alimentação e nutrição 

(62,7%) e medicamentos (50%). O combustível teve uma significativa elevação de valor no 

último ano segundo Datafolha o aumento nos últimos 12 meses foi de 60%. Quanto anutrição e 

a medicação o impacto maior foi devido à alta das commodities fundamentais paraa formulação 

da ração, principalmente a soja e o milho e na depreciação do real frente ao dólar, uma vez que 

muitos produtos e remédios são importados. 

A gestão dos custos é uma ferramenta fundamental para que se conheça os riscos da 

atividade leiteira (RAMOS et al., 2014). Análises econômicas auxiliam na identificação de 

erros no processo produtivo e permitem identificar o risco econômico do negócio, além de 

estimular parâmetros de melhoria gerencial da atividade (LAUGART, 2015). Sistemas 

eficientes de gestão dos custos interferem inclusive no desempenho dos profissionais ligados 

à atividade leiteira (ROSSLER; GIUSIANO; BLANGETTI, 2016). Portanto, o conhecimento 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Combustível 50.000,00 55.500,00 60.000,00 70.000,00 75.000,00 90.000,00

Alimentação e nutrição 75.000,00 83.000,00 90.000,00 100.000,00 110.000,00 122.000,00

Medicamentos 6.000,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.000,00 9.000,00

Higiene e sanitização 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.200,00 3.250,00 3.500,00

Assistência veterinária 12.000,00 12.000,00 12.000,00 13.000,00 13.000,00 15.000,00

Pró-labore 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00

Custos totais 193.500,00 208.200,00 220.400,00 242.200,00 257.250,00 287.500,00

Custos
ANO
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sobre a situação econômica da atividade permite decisões mais assertivas na solução de 

problemas. 

Estes altos custos de produção observados têm desafiado os produtores de leite, que 

estão trabalhando com margens estreitas ou mesmo negativas em alguns períodos. São anos de 

custos em alta e com forte elevação registrada nos últimos meses. Segundo dados do Índicede 

Custos de Produção de Leite – ICPLeite/Embrapa, calculado pela Embrapa Gado de Leite, o 

incremento no mês de junho de 2020 foi de 39,4%, com destaque para alta nos custos de 

alimentação e suplementação animal, sendo 68,25% e 48,74% respectivamente. 

 
4.2 PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE 

 
 

Nesse mesmo período, entre 2015 a 2020, o faturamento do produtor aumentou 23,3%, a 

produção de leite aumentou 11,8% e o preço por litro 10,3%. Por outro lado, o lucro da atividade 

diminuiu 11,3% (Quadro 2). A produção leiteira brasileira foi afetada ao longo dos últimos anos 

pelas condições climáticas adversas e aumento dos custos de produção, puxados principalmente 

pelas altas nos custos dos alimentos concentrados, como milho, soja ecaroço de algodão. Por 

esse motivo, a oferta de leite ficou mais ajustada que em anos anteriores e, consequentemente 

o preço aumentou. 

 

Tabela 2 – Faturamento, produção e lucro da atividade leiteira em uma propriedade rural no 

município de Tapejara RS 

Item 
ANO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Faturamento 334.512,00 331.684,00 337.600,00 356.550,00 345.322,00 412.537,00 

Produção (l) 191.149,7 189.533,7 189.662,9 192.729,7 181.748,4 213.749,7 

Lucro 141.012,00 123.484,00 117.200,00 114.350,00 88.072,00 125.037,00 

Preço/litro 1,75 1,75 1,78 1,85 1,90 1,93 

Lucro/litro 0,74 0,65 0,62 0,59 0,48 0,58 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021)  

 

             Entre 2015 a 2019 a produção leiteira diminuiu 4,1%, contudo entre 2019 a 2020 

aumentou 17,6%. Até o mês de outubro de 2019 o produtor estava utilizando uma ração 

comprada aleatoriamente no comércio de Tapejara, isto é, sem nenhum critério nutricional para 

escolha. A Cooperativa COTRIJAL, em uma visita técnica na propriedade, ofereceu os seus 

serviços na parte da nutrição, com acompanhamento na propriedade e com o auxílio de 

veterinário na partedo manejo e ultrassom. 
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Através do acompanhamento da equipe técnica da Cotrijal, mensalmente amostras do  

leite produzido foram analisadas para determinação da formulação nutricional mais adequada 

conforme período do ano e pastagem oferecida. Nesta nova formulação foram incrementadas os  

seguintes componentes: 

1- Monensina: provoca ações positivas na flora ruminal, aumentando a eficiência 

energética da dieta. 

2-  Biotina: auxilia na melhora da qualidade dos cascos e na saúde das bactérias 

ruminais. 

3- Probióticos: aumenta a imunidade e, consequentemente, melhora o  desempenho 

produtivo. 

4- Níveis maiores de minerais: melhora o processo de digestão da ração. 

Segundo o proprietário, no primeiro mês o rebanho não aceitou a mudança com 

facilidade, foi necessária a mistura da ração que era usada com a nova, para adaptação, pois as 

vacas são animais rotineiros. 

A partir do segundo mês, conforme relato do proprietário, os animais começaram a 

demonstrar umas mudanças positivas como: (1) redução do sobrepeso, (2) aumento do tamanho 

do úbere, (3) melhora na pelagem, (4) aumento na produção leite. 

Durante os anos de 2015 a 2019 o produtor manteve a sua atividade da mesma ficando 

dependente dos preços que lhe eram repassados e torcendo para não haver seca e ter um pasto de 

qualidade. A partir de 2020, o mesmo começou a investir em nutrição, com isso obteve um 

aumento na sua produção, podendo barganhar com a empresa a qual ele repassa o produto por 

preços melhores. 

A lucratividade média da atividade leiteira nesse período foi de 33,7%, entretanto, 

observa-se que a lucratividade teve uma tendência de queda entre 2015 a 2019 e subiu em 2020, 

conforme nos mostra a figura 2. A lucratividade da produção leiteira está intimamente 

relacionada a capacidade produtiva de leite, uma vez que, entre 2015 a 2019 a produtividade 

apresentou redução e, a partir de 2019 aumentou significativamente. Nesta atividade, assim 

como em outras relacionadas a agricultura, o produtor é um tomador de preço, portanto, o 

controle dos custos e a manutenção de níveis de produção mais elevados são fatores que 

auxiliam na manutenção da viabilidade do negócio. 
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Figura 2 – Lucratividade da atividade leiteira 2015 a 2021 em propriedade rural no 

município de Tapejara RS 
 

 
 

Com base nas estimativas de custos, produção e preços foi determinado o número 

mínimo de animais necessários para manter a viabilidade da atividade. O custo médio anual da 

atividade foi de R$234.841,67 e a produção média de 193.095,71 litros. Portanto, o custo médio 

por litro produzido foi de R$1,22 e o preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de 

R$1,83. Para que o produtor consiga pagar todos os custos, o mesmo deve produzir 128.328,78 

litros de leite por ano. Na propriedade existem, em média, 35 vacas em produção durante o ano, 

que produzem 15,11 litros por dia por vaca, nesse sentido seriam necessárias em torno de 27 

vacas em produção para pagar os custos de produção 

A produtividade da propriedade foi de 15,12 litros/vaca/dia. Importante destacar que, 

entre 2015 a 2019 a produtividade média e o desvio-padrão foram de 14,39±0,33, no entanto, no 

intervalo de 2015 a 2020 a média e o desvio-padrão sobem para 15,12 ±0,85. Dessa forma,de 

2019 para 2020 houve um salto de produtividade, que inverteu a tendência de baixa observada 

nos anos anteriores. 

A produtividade dessa propriedade (15,12 litros/vaca/dia) está abaixo dos dados 

encontrados na literatura que trazem uma produtividade média de 18,55 litros/vaca/dia para 

gado da raça Holandês-Gir (ALMEIDA et al., 2013). Isso indica que o produtor tem espaço para 

elevar a produtividade em até 3,43 litros por dia por animal apenas melhorando as estratégias de 

manejo e nutrição. Com uma produtividade média de 18,55 litros/vaca/dia, o produtor 

conseguiria, com o preço médio atual pago pelo litro do leite, reduzir para 22 vacas em lactação 

o ponto de equilíbrio, ou seja, o número mínimo de animais necessários para pagar todos os 

custos da atividade. 
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5- CONCLUSÃO 

 
 

Esse trabalho teve como objetivo identificar em que medida e quais fatores contribuíram 

para as perdas econômicas e financeiras de um produtor de leite dos últimos 5 anos. Entre 2015 

a 2019 verificamos o declínio da atividade, com redução do nível deprodutividade e aumento 

dos custos. A partir de 2019 a produção voltou a subir e, consequentemente a lucratividade. 

Portanto, destaca-se que o nível de produção de leite é o fator determinante para as perdas 

econômicos e financeiras do produtor. 

Por ser um tomador de preço, dificilmente o produtor conseguirá obter um preço maior 

pelo seu produto. Dessa forma, ele precisa manter determinado nível de produção para diluir 

seus custos, especialmente os custos fixos. Ao produzir mais leite, o produtor consegue 

assegurar a viabilidade econômica e financeira da atividade e assim, não ficar tão dependente do 

preço, uma vez que não tem controle sobre essa variável. 

Para aumentar a produtividade o produtor pode aumentar número de animais dorebanho 

ou investir no manejo, nutrição e melhoramento genético. Ao aumentar o número de animais o 

produtor acaba aumentando seus custos variáveis (alimentação, sanidade e etc), além do que 

precisaria aumentar a área de pastagem ou investir em uma estrutura de confinamento ou 

semiconfinamento. Dessa forma, investir para melhorar a produção por animal é a prática mais 

recomendada, devido ao menor custo. Nesse sentido o produtor pode melhorar as pastagens (de 

inverno e de verão), buscar por uma ração com melhor balanço nutricional para os animais e 

ainda fazer o melhoramento genético do rebanho, assegurando animais mais saudáveis e 

produtivos. 

Entre as limitações desse trabalho destacam-se a falta de dados registrados, uma vez que 

foi necessário usar estimativas elaboradas pelo próprio produtor. Além disso, foram coletados 

os dados de apenas uma propriedade rural. Como sugestão para trabalhos futuros sugere-se a 

elaboração de controles para que essas informações possam ser cuidadosamente registradas 

para análises futuras. 
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