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Resumo 

A Produção de leite em pequenas propriedades familiares é uma das principais atividades 
desenvolvidas no Oeste Catarinense,. Na região de Pinhalzinho-SC, um grupo de produtores 
rurais utiliza o método de Pastoreio Racional Voisin (PRV), na produção de leite. Como em 
outras regiões ali tambem há evasão de pessoas para as áreas urbanas, em busca de melhor 
remuneração. Este grupo de produtores rurais se reúne para discutir suas dificuldades. Os 
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autores se participaram deste grupo, no intuito de verificar as práticas de controles gerenciais 
adotados por estes produtores. O estudo classifica-se como exploratório e descritivo, 
utilizando uma amostra de sete produtores, para evidenciar as práticas de controles gerenciais 
adotados. Constatou-se que com a utilização do PRV a qualidade de vida dos produtores 
melhorou, a quantidade de trabalho pesado diminuiu. Em relação aos controles adotados, dois 
produtores que utilizam o PRV à 60 meses adotaram uma quantidade maior de controle que os 
demais, isso se caracteriza com a evolução da utilização do PRV, os produtores mais novos no 
método, utilizam uma quantidade menor de controle. Percebe-se que não ha divulgação sobre 
a importância e a necessidade de se adotar práticas de controles gerenciais. Os produtores 
necessitam organizar melhor suas atividades no intuito de melhorar o consumo de recursos, 
visando uma maior eficiência e rentabilidade, associada à qualidade de vida dos produtores e 
de sua comunidade. 

Palavras-chave: Controles gerenciais; Apuração de resultado; Qualidade de vida. 
 

1. Introdução 

 

A atividade de produção de leite está entre as mais importantes no estado de Santa 

Catarina. É a principal atividade na região oeste do estado, diferenciada no cenário nacional 

por ser desenvolvida em pequenas propriedades de unidades familiares (MIOR, 2008). A 

crise, atualmente presenciada no setor rural da região oeste tem sido a indutora de uma evasão 

de pessoas para as áreas urbanas. Dado que a atividade de produção de leite na região é a 

principal atividade, uma forma de superar este problema de migração da população, em 

especial a população mais jovem, para outras regiões é aumentar o valor agregado da 

produção. A lógica subjacente é que aumentando o valor agregado da produção, estar-se-á, 

por conseqüência, assegurando melhores níveis de remuneração para o produtor e seus 

familiares, portanto, incentivando a sua permanência na região. 

Por outro lado, o desenvolvimento e a viabilização da pecuária leiteira no Oeste de 

Santa Catarina são fatores importantes na busca de novas opções produtivas, considerando o 

binômio formado pela sustentabilidade de recursos naturais e socioeconômicos (ANREOLA 

et al.2008). A cadeia produtiva do leite se destaca por ser uma atividade geradora de renda, 

tributos e empregos (LOPES, 2006). Uma das características do agronegócio é que os 

investimentos são regidos por um longo ciclo de maturação, conseqüentemente o retorno 

ocorre no longo prazo. 

Considerando a necessidade de fixar os moradores da região, alternativas para 

melhorar a produção leiteira foram sendo buscadas. Em termos técnicos de manejo do gado 

leiteiro, já há algum tempo está sendo utilizado pelos produtores locais o método de Pastoreio 
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Racional Voisin (PRV). Em linhas gerais, o método PRV prioriza a produção com um mínimo 

de adubo e defensivos sintéticos e é adequado para a pecuária leiteira. Canaver (2006, p.2) 

argumenta que: 

[...] gera rentabilidade para o produtor, protege a biodiversidade dos 

ecossistemas e aumenta a produtividade sem gerar impacto ambiental 

negativo. [...] e contribui para o desenvolvimento econômico e social com a 

viabilização produtiva da unidade familiar. 

A adoção do método PRV, implica, além de mudanças na tecnologia, em especial os 

insumos e uso do espaço, também a necessidade de adoção de práticas de gestão, dada a 

importância em conhecer os resultados gerados pelas diversas atividades desenvolvidas nas 

pequenas propriedades. 

Os produtores de leite da Região Oeste de Santa Catarina, como todo empreendedor, 

buscam os melhores resultados – em sentido amplo – para o seu negócio. No entanto, neste 

tipo de negócio, assegurar bons resultados significa, não só sucesso econômico, mas, entre 

outros, a fixação das famílias na região e desenvolvimento socioeconômico. Nesse sentido e 

assumindo a premissa da importância das práticas de controle gerencial como um dos fatores 

para o sucesso na gestão do empreendimento, a questão de pesquisa que orienta essa 

investigação é: Quais são as práticas de controles gerenciais utilizadas pelos produtores de 

leite no oeste de Santa Catarina que adotam o Método de Pastoreio Racional Voisin (PRV)?  

Além desta introdução, o texto está organizado nas seguintes seções: Contabilidade 

de custos e gerencial na atividade rural, Ciclo de vida e cadeia de valor. Atividade Rural 

Sustentável, Metodologia, Resultados e discussão. 

 

2  Contabilidade de custos e gerencial na atividade rural. Ciclo de vida e cadeia de valor. 

Atividade Rural Sustentável 

2.1.  Contabilidade de custo e  gerencial na atividade rural 

 

Para os propósitos de nossa pesquisa, assumimos que o controle gerencial abrange a 

adoção de práticas de contabilidade – rural, de custos e gerencial – e demais tipos de 

controles não-financeiros pelas unidades familiares que conduzem as atividades de pecuária 

leiteira, em especial aquelas que adotam o método PRV. 

Para Marion (2010) a contabilidade rural é a contabilidade geral aplicada às 

empresas rurais. As empresas rurais são aquelas que exploram o solo por meio do cultivo da 
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terra, da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. Por outro 

lado, a contabilidade rural, assim como a financeira, depende de informações de custos. Seja 

na atividade rural ou em outra, para identificar e mensurar os custos de produção é necessário 

conhecer o processo produtivo (DRAGOO, 1999). Na atividade rural, posto que os produtores 

são profundos conhecedores do processo produtivo, a mensuração dos custos de produção 

possibilita um diagnóstico mais preciso da situação da propriedade frente às diversas 

alternativas de produção (ARBAGE, 2000). 

Horngren et al (2004, p. 02) argumentam que a contabilidade de custos fornece: 

Informações tanto para a contabilidade gerencial quanto para a financeira. 

Mede e relata informações financeiras e não financeiras relacionando ao 

custo de aquisição ou à utilização de recursos em uma organização; inclui 

aquelas partes, tanto da contabilidade gerencial quanto da financeira, em que 

as informações de custos são coletadas e analisadas. 

Por outro lado, a contabilidade gerencial no entendimento de Horngren, et al 

(2008, p.4):  

[...] é o processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, 

interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a atingir 

objetivos organizacionais.  

Depreende-se, portanto, que em relação as etapas do processo de gestão a 

contabilidade (em sentido amplo) além de mensurar o resultado dos eventos/transações, 

subsidia o processo de tomada de decisão com foco na criação de valor e otimização do lucro. 

A compreensão dos conceitos, das possibilidades de uso, entre outras, das informações 

geradas pela contabilidade gerencial, têm um papel relevante – e não explorado -, por 

exemplo, em subsidiar os produtores nas decisões nas quais haja a opção de produção própria 

ou adquirir de terceiros.   

Na região oeste do estado de Santa Catarina, levantamentos preliminares indicam 

que a prática corrente, em alguns casos, adotada pelos produtores de leite, é mensurar o custo 

da atividade leiteira com base no valor do custo total da propriedade. Na composição do custo 

do custo total da propriedade, estão inclusos os custos da produção do leite, os custos da 

criação de animais para reposição e outros, líquido do valor dos animais descartados.  

Apesar de utilizada, a mensuração do custo do leite por essa metodologia, é incorreta 

e sua utilização tem conseqüências na gestão da atividade. A pecuária leiteira demanda a 

interação de diversas atividades, que por sua vez, consomem recursos e impactam no custo da 
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produção do leite. Em particular na atividade rural, o objetivo de um sistema de custo segundo 

Santos e Marion (1996, p.51) é: 

Auxiliar a administração na organização e controle da unidade de produção, 

revelando ao administrador às atividades de menor custo, as mais lucrativas, 

as operações de maior e menor custo e as vantagens de substituir umas pelas 

outras. 

Erf (1921) discorrendo sobre a forma correta de calcular e entender os custos na 

produção do leite destaca a importância de segmentar o processo produtivo associando em 

contas específicas. A proposição do autor é conceitualmente correta, pois, apoiado em um 

plano que contas que reflita adequadamente as ocorrências físico-operacionais, estar-se-á 

viabilizando a identificação, registro e mensuração dos eventos e transações que ocorrem nas 

diversas fases do ciclo de cada atividade, relativo aos recursos consumidos em cada uma 

delas. 

Em geral, argumenta Eyerkaufer (2007), o ponto crítico para o bom desempenho 

econômico e financeiro de um empreendimento rural é a falta de informações. Para o pequeno 

produtor – seja na atividade rural ou não - a análise de custo-benefício das atividades 

pertinentes ao seu negócio é tarefa difícil, mormente no que se refere à mensuração (FUJI e 

SLOMSKI, 2003). A informação só é útil quando é oportuna. Independente do tamanho do 

negócio, a informação deve estar disponível para aqueles que tomam as decisões, antes de 

perder sua capacidade de influenciá-la (ALEIXO, 2005). 

Na atividade de pecuária leiteira, em especial aquelas desenvolvidas sob a gestão das 

pequenas unidades familiares, adquirir ou criar, descartar ou manter na engorda bezerras, 

produzir leite ou criar frango, comprar ou produzir silagem, são decisões importantes que o 

gestor rural precisa tomar. Eyerkaufer (2007) argumenta que a contabilidade gerencial pode 

suprir um conjunto de informações que subsidiem a contento o gestor nas decisões requeridas. 

O produtor de leite no ambiente PRV não pode prescindir da informação sobre o custo de 

produção do leite, considerando as alternativas, seja à base de pasto e/ou de ração. Tampouco 

pode deixar de registrar corretamente as quantidades e valores recebidos (ou a receber) pelo 

leite produzido, bem como detalhar a quantidade destinada a alimentação das crias e consumo 

na propriedade. Dessa forma, poderá mensurar corretamente o resultado da atividade pecuária 

(e eventualmente de outras), necessárias para a gestão da unidade familiar. 
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2.2. Ciclo de vida e cadeia de valor 

 

Cada produto possui um ciclo de vida específico. Em alguns produtos o estágio de 

desenvolvimento é mais longo, em outros a vida de mercado é mais curta e assim variam. No 

estágio do planejamento os gestores devem reconhecer as receitas, os custos e despesas de 

todo o ciclo de vida. Idealmente, havendo o planejamento nestes moldes, será possível 

acompanhar o desempenho do efetivamente realizado com o planejado, de modo que as 

análises decorrentes subsidiem decisões para eventuais correções de rumo (HORNGREN, et 

al, 2004). Para Silva e Batalha (2001, p.133): 

[...] ciclo de vida de um produto é uma tentativa de visualizar e descrever os 

diversos estágios ou fases pelos quais um produto passa desde seu 

lançamento, até seu desaparecimento do mercado.   

Além de conhecer o ciclo de vida do produto, é importante, também, o gestor 

entender plenamente o funcionamento da cadeia de valores das atividades do negócio sob sua 

responsabilidade. A cadeia de valor de qualquer empreendimento é o conjunto de atividades 

relacionadas em seu processo, a partir das fontes de matérias-primas, fornecedores, até a 

entrega do produto final ao consumidor (SHANK e GOVINDARAJAN, 1997). Nesse sentido, 

Horngren et al (2004, p.12) argumentam que “[...] a cadeia de valor é o conjunto de funções 

empresariais que adicionam valor aos produtos ou serviços de uma organização.”  

 

2.3. Atividade rural sustentável e método Pastoreio Racional Voisin (PRV) 

 

Uma organização para ser considerada sustentável precisa possuir o equilíbrio entre 

as três dimensões que norteiam a sustentabilidade: (i) a econômica, (ii) ambiental e (iii) social 

(JAPPUR et al, 2008). Atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das gerações futuras satisfazerem as suas necessidades é à definição de desenvolvimento 

sustentável de acordo com o Relatório Brundtland (BRUNDTLAND, 1987). As organizações 

sustentáveis, na visão de Souza Filho (2001), são aquelas que caminham em direção a um 

consenso de conservar o meio ambiente e melhorar o padrão de vida. No tocante a produção 

rural, argumenta o autor, na produção sustentável o consumo insumos externos é em níveis 

pequenos, contribuindo para redução dos custos e a contaminação do meio ambiente. 

Idealmente, o desenvolvimento sustentável deve melhorar a qualidade de vida de cada 



Práticas de controles gerenciais pelos produtores de leite no Oeste de Santa Catarina que adotam 
 o método de Pastoreio Racional Voisin (PRV) 

Almeida, L. B. de; Costa, F. M. G. da; Panhoca, L; Gomes, G. de A; Robazza, W. da S. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 1 - Jan/Abr - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

126

indivíduo sem dispêndios complementares, além de induzir a restauração e enriquecimento 

dos recursos da Terra. Alinhados a essa visão, Jappur et al (2008:03) argumentam que:  

[...] desenvolvimento sustentável, visa garantir a qualidade de vida 

para as gerações atuais e futuras, sem a destruição do meio ambiente, 

com crescimento econômico e equidade social.  

 No contexto de desenvolvimento sustentável, o método Pastoreio Racional Voisin – 

(PRV) é uma tecnologia agroecológica que, a um só tempo, protege a biodiversidade dos 

ecossistemas, aumenta a produtividade sem gerar impacto ambiental negativo e é rentável ao 

produtor (BRUCH et al, 2007, p.282)”. Para Cazale (2006, p.15-16) o PRV propõe: 

A utilização dos pastos usando o mínimo de recursos de origem industrial, 

sem o uso de fertilizantes sintéticos e agrotóxicos e máxima captação de 

energia solar. Assim, conserva os recursos naturais e promove a reciclagem 

dos nutrientes do solo através dos dejetos depositados pelos animais, sem 

promover a aração ou gradagem do solo para que permaneça, desta maneira, 

com suas propriedades originais. 

Assim, a adoção do método PRV, argumenta Martins et al (2007), diminui o 

consumo dos insumos industriais e o uso de defensivos agrícolas. Para os autores, os 

defensivos agrícolas são os principais responsáveis pela contaminação do ecossistema e, 

inclusive do produtor rural.  

 

3. Metodologia 

3.1. População e amostra 

 

As unidades familiares produtoras de leite utilizando o método PRV estão 

localizadas na região Oeste do Estado de Santa Catarina. As sete unidades familiares, objetos 

da pesquisa, foram selecionadas por conveniência, seja pela concordância em participar da 

pesquisa ou facilidade de acesso, entre outras. As propriedades das unidades familiares estão 

localizadas nos municípios de Pinhalzinho e Saudades. Além da conveniência (acesso etc) e 

concordância em participar da pesquisa, o requisito principal é que essas unidades familiares 

disponibilizassem todas as informações sobre o ciclo de implantação do método PRV. As 

unidades selecionadas estavam em diversos estágios de implantação e/ou uso do método 

PRV, algumas no inicio e outras em pleno uso. 
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3.2. Coleta e tratamento dos dados 

 

Antecedendo a efetiva coleta de dados, foram feitas duas visitas iniciais as unidades 

para contatos preliminares. O propósito dessas visitas foi, para, num primeiro momento 

recolher dados sobre aspectos operacionais e do modus vivendis.  Para coleta dos dados, com 

base na literatura disponível, foi elaborado um questionário. O instrumento, antes de sua 

aplicação nas unidades familiares, foi submetido a avaliação uma equipe de professores 

locais, que participaram do estudo original sobre o método PRV. Feitas as críticas e 

sugestões, uma segunda versão do questionário semi-estruturado foi testado junto a algumas 

familiais.  

A versão definitiva do instrumento é composta de cinco partes, destinadas a coletar 

dados sobre: (i) Perfil do proprietário; (ii) Descrição da propriedade; (iii) Práticas de controles 

adotados para gestão da unidade; (iv) Atividades executadas na unidade e (v) Composição da 

Receita, custos e despesas da atividade leiteira. O tratamento dos dados foi por meio de 

cálculo de frequências – quando pertinente – e/ou descrição e acumulação dos valores 

referentes as receitas, custos e despesas. 

 

4.  Resultados e discussão 

4.1. Perfil dos proprietários e caracterização das propriedades 

 

Nas propriedades pesquisadas, na maioria das vezes, os trabalhos são realizados pela 

família. Executam os trabalhos, o marido, a esposa e em alguns casos o filho ou a filha. De 

acordo com Mior (2008), o estado de Santa Catarina tem grande participação na história da 

agricultura familiar. A Tabela 1 detalha a constituição das famílias nas unidades investigadas. 

Em média, 2,2 pessoas trabalham na propriedade e todos são da família. 
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Tabela 1: Número de filhos e colaboradores na propriedade 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Total Média  

Quantidade de Filhos          

    Homens  2 2 1 2 1 1 0 9        1,3  

    Mulheres 0 1 0 0 1 1 1 4        0,6  

Sexo dos Colaboradores          

    Homens 1 1 2 1 1 1 1 8        1,1  

    Mulheres 1 1 1 1 1 1 2 8        1,1  

Tipo dos Colaboradores          

    Pessoas da Família 2 2 3 2 2 2 3 16        2,2  

    Diarista 0 0 0 0 0 0 0 0           -    

    Contratado 0 0 0 0 0 0 0 0           -    

    Outros 0 0 0 0 0 0 0 0           -    

        FONTE: Dados da Pesquisa (2010)  
 

Nas visitas de campo às unidades familiares observamos a maneira como se 

organizam e distribuem as atividades entre os membros. Ao homem está reservado o trabalho 

pesado: buscar e levar as vacas no pasto para serem ordenhadas, trocar as vacas de piquete, 

organizar os piquetes e as cercas, cuidar da alimentação das vacas e preparar a silagem. A 

mulher é responsável pela ordenha, principalmente da organização e limpeza da sala de 

ordenha, dos equipamentos utilizados e pela escrituração dos controles da produção do leite.  

Por vezes, a manutenção e melhoria dos bens na propriedade demandam volume e 

tipos de serviços que excedem a capacidade técnica e da quantidade de mão-de-obra da 

família. Nestes casos, a estratégia adotada pelas unidades familiares para solucionar o 

problema é a parceria, no formato de escambo de serviços. Além da necessidade de 

economizar e também pela escassez de mão-de-obra disponível de terceiros, os produtores 

utilizam a troca de favores,  que na realidade é um escambo de serviços. Nesse contexto de 

ajuda mútua, quando um produtor precisa fazer um trabalho extra na propriedade, ele convida 

um vizinho para ajudá-lo. Assim, fica “devendo” serviços para o vizinho, que será “pago” 

quando houver necessidade da outra parte. Adotando essa estratégia cooperativa de escambo 

de serviços, os produtores suprem a carência de mão-de-obra existente na região e/ou escassez 

de recursos monetários.  

 

4.2. Práticas de controles gerenciais na gestão das propriedades 

 

Nas unidades pesquisadas, os achados evidenciam maior freqüência na utilização dos 

controles mensais dos dados, posto a necessidade de apurar e avaliar os resultados mensais. 

Os respondentes relataram que na maioria das vezes a freqüência dos controles era mensal. 



Práticas de controles gerenciais pelos produtores de leite no Oeste de Santa Catarina que adotam 
 o método de Pastoreio Racional Voisin (PRV) 

Almeida, L. B. de; Costa, F. M. G. da; Panhoca, L; Gomes, G. de A; Robazza, W. da S. 

Custos e @gronegócio on line - v. 7, n. 1 - Jan/Abr - 2011.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

129

No entanto, por ser um trabalho que demanda tempo, fator limitante nas propriedades, foi aos 

poucos deixando de ser mensal.  

Quanto aos tipos de controles adotados pelos produtores de leite que utilizam o 

método PRV, evidenciados na Tabela 2: Controles gerenciais utilizados na propriedade, os 

mais comuns são: (i) controle de produção individual de leite por vaca, (ii) produção total de 

leite, (iii) custo por litro do leite, (iv) valor recebido por litro de leite, (v) compra de 

equipamentos e, (v) energia elétrica. Esses controles são elaborados mensalmente por 71% 

dos produtores pesquisados.  

Os entrevistados relatam que a escrituração do controle de produção individual de 

leite por vaca era mensal. No entanto, por considerarem trabalhosa a execução da tarefa de 

controle diário, passou a ser feita de forma não sistemática. Kay et al (2008) argumentam que 

é importante o controle individualizado por vaca, seja relativo a ração consumida e/ou outros 

itens, como a quantidade de leite produzida. 

 Em relação à utilização de ração na alimentação do gado leiteiro, Lorenzon (2004) 

constatou que esta prática contribui para a melhoria na qualidade e quantidade de leite o 

produzido. Entretanto, para o autor, é necessário mensurar a quantidade utilizada para não 

ocorrer um aumento nos custos de produção. Efetuando este controle o produtor busca uma 

maior eficiência na alimentação, diminuindo os custos, conseqüentemente melhorando o 

resultado. O controle diário de entrega de leite ao laticínio, o controle de manutenção dos 

equipamentos, compra e venda de gado, despesas com a ordenha e controle de recebimentos 

são efetuados mensalmente por 57% dos produtores, conforme detalhado na Tabela 2: 

Controles gerenciais utilizados na propriedade.   

O controle diário de consumo de ração e outros alimentos são efetuados por 43% dos 

produtores pesquisados, enquanto que, o nascimento de bezerros, o tratamento de doenças, a 

assistência técnica e a mão-de-obra eram controladas diariamente por 29% dos produtores. O 

controle diário dos pagamentos, do recebimento e contas a pagar, são feitos por apenas 14% 

dos pesquisados. A adoção do método PRV impôs mudanças, não só nos aspectos técnicos. 

Anterior a adoção do PRV, apenas um produtor controlava o volume mensal de leite. Este é 

um dos pontos positivos do método, pois provoca uma mudança, também, cultural na gestão 

da propriedade. Dessa maneira, os produtores passaram a controlar e acompanhar melhor a 

atividade com foco em uma maior eficiência em sua produção. Erf (1921) evidencia a 

importância de se calcular devidamente os custos, principalmente conhecer todas as 

atividades relacionadas no processo produtivo do leite, todos os custos incorridos. O autor 
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enfatiza a necessidade de computar e mensurar o tempo dedicado nestas atividades pelos 

membros da unidade familiar.  

 

Tabela 2: Controles gerenciais utilizados na propriedade 

Tipos de Controle 
Produtores que utilizaram 

n % 

1. Após a adoção do método PRV   

� Produção de leite individual por vaca – mensal 5 71% 

� Produção de leite total – mensal 5 71% 

� Preço de custo por litro do leite – mensal 5 71% 

� Preço pago por litro do leite – mensal 5 71% 

� Compra de equipamentos – mensal 5 71% 

� Energia elétrica – mensal 5 71% 

� Entrega do leite ao laticínio – diário 4 57% 

� Manutenção dos equipamentos – mensal 4 57% 

� Compra de gado – mensal 4 57% 

� Venda de gado – mensal 4 57% 

� Despesas com a ordenha – mensal 4 57% 

� Controle de recebimentos – mensal 4 57% 

� Consumo de ração – diário 3 43% 

� Entrega do leite ao laticínio – mensal 3 43% 

� Outros alimentos (silagem,feno,cana) – diário 3 43% 

� Nascimento de bezerros – mensal 3 43% 

� Tratamento de doenças – mensal 3 43% 

� Assistência técnica – mensal 3 43% 

� Controle de pagamentos – mensal 3 43% 

� Nascimento de bezerros – diário 2 29% 

� Tratamento de doenças – diário 2 29% 

� Assistência técnica – diário 2 29% 

� Mão-de-obra – diário 2 29% 

� Controle das contas a pagar – mensal 2 29% 

� Troca de piquete – diário 1 14% 

� Manutenção dos equipamentos – diário 1 14% 

� Compra de gado – diário 1 14% 

� Venda de gado – diário 1 14% 

� Despesas com a ordenha – diário 1 14% 

� Controle de pagamentos – diário 1 14% 

� Controle de recebimentos – diário 1 14% 

� Controle das contas a pagar – diário 1 14% 

� Consumo de ração – mensal 1 14% 

� Outros alimentos (silagem, feno, cana) – mensais 1 14% 

� Mão-de-obra mensal 1 14% 

2. Antes do Método PRV   

� Produção de leite total antes do PRV – mensal 1 14% 

FONTE: O autor (2010) 
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O tempo dos familiares – na realidade um custo de oportunidade - raramente são 

considerados na mensuração dos custos da propriedade e muito menos na apuração do custo 

da atividade de pecuária leiteira. Os dados da pesquisa, detalhados na Tabela 3, evidenciam 

que 71,4% dos produtores utilizam seus controles para subsidiar o processo de tomada de 

decisão. 

 

Tabela 3: Utilização dos controles na tomada de decisão pelos gestores das unidades 
familiares 

  n % % Acumulado 

Gestores que consultam 5 71,4 71,4 

Gestores que não consultam 2 28,6 100,0 

Total 7   

FONTE: Dados da pesquisa (2010) 

 

Os dados constantes nos controles, nas unidades pesquisadas, subsidiar o processo de 

tomada de decisão em uma variedade de fins. Uma delas é, de forma racional, tomar decisões 

para organizar melhor a propriedade. Com base nos dados coletados, foram comparados 

durante o período de utilização do método PRV, o registro e tipos de práticas de controles 

gerenciais. Dos proprietários investigados, dois produtores que utilizam o PRV há 60 meses 

adotaram uma quantidade de controles maior que os demais. Tal achado evidencia uma 

evolução decorrente do uso do PRV. Comparando a quantidade de práticas de controle 

gerencial utilizados, entre os usuários mais novos do método PRV a quantidade é menor. Dos 

sete produtores estudados, dois não efetuam nenhum tipo controle. A quantidade de leite 

vendida por estes produtores é formalmente conhecida quando os laticínios compradores 

informam no final do mês, ocasião do recebimento.  

 

4.3.  Receitas, custos e despesas na produção de leite 

 

As questões históricas e/ou culturais influenciam a adoção e uso das práticas de 

controles gerenciais por parte dos produtores pesquisados na região Oeste Catarinense. Ocorre 

que muitas vezes esses produtores acreditam que estão usando os artefatos gerenciais 

adequados, quando de fato não estão. Eyerkaufer (2007) em seu estudo percebeu a 

necessidade dos produtores conhecerem as ferramentas gerenciais disponibilizadas pela 

contabilidade – seja rural, de custos e/ou gerencial - para gestão da propriedade. Diante disso, 
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o autor sugere que os praticantes de contabilidade (rural, de custos e/ou gerencial) procurem 

maior proximidade com os empresários rurais e ofertem seus serviços. 

Os produtores pesquisados apuram o resultado da atividade leiteira conforme 

detalhado na Tabela 3. Na realidade, a Tabela 3 é derivada de um modelo sugerido pelos 

técnicos da cooperativa que participaram na implantação do PRV. Os itens que compõem o 

modelo de apuração foram analisados sob o arcabouço de contabilidade gerencial, com o 

propósito de propor um modelo mais robusto conceitualmente identificar, registrar e mensurar 

o resultado da atividade leiteira. A Tabela 3, ora analisada, é composta por quatro itens: (I) 

Quantidade de leite vendida, (II) receita, (III) custo variável e (IV) custo fixo. No item I – 

quantidade de leite vendido é a quantidade de leite recebida pela cooperativa. A melhoria 

proposta neste item é incluir, também, a quantidade de leite produzida, a quantidade de leite 

utilizada para alimentar os bezerros e a quantidade consumida pela família. Em princípio, a 

quantidade remanescente após esses consumos deveria se igual a quantidade vendida as 

cooperativas. Não ocorrendo igualdade, ficaria evidenciada uma perda que deve ser 

investigada.  

No item II – Receitas, foram indevidamente incluídas as seguintes rubricas: (i) leite 

consumido pelos bezerros, valorados monetariamente. (ii) venda dos animais e (iii) outras 

receitas. No entanto, observamos que relativo ao leite consumido pelos bezerros, não há 

uniformidade de procedimento entre os produtores pesquisados. Uns registravam como receita 

e outros como custo variável, no item III. A nossa sugestão é valorar o consumo de leite pelos 

bezerros como custo variável. Os impostos, taxas e o Funrural, ora classificados como custo 

variável, sem qualquer distinção tem que ser analisado. Aqueles que incidem sobre as vendas 

de leite, devem ser deduzidos das receitas brutas, para tanto, criando um novo item. Dessa 

forma, os produtores teriam uma visão mais clara do impacto dos impostos incidentes sobre 

as vendas do produto principal: leite.  

O custo da energia elétrica é segmentado em variáveis e fixos. Equivocadamente os 

investimentos – matrizes, reprodutores, móveis, utensílios, máquinas e equipamentos - 

também são considerados como custo. A depreciação e/ou amortização não é calculada. A 

sugestão de melhoria é excluir do mapa de apuração o custo dos investimentos e calcular a 

depreciação e/ou amortização de acordo com o seu fluxo de benefício futuro. No modelo 

analisado, conforme Tabela 4, não há (mesmo com os equívocos comentados) campo algum 

para apuração do resultado, ou seja, o produtor não sabe se naquele mês específico a atividade 

apresentou lucro ou prejuízo. 
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Tabela 4: Composição Receitas e Custos Fixos e Variáveis 

Receita, Custos Fixos e Variáveis P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

I - Quantidade de Leite Vendido 4.937 9.948 8.574 8.149 7.349 2.087 5.192 

II. Receitas        

Leite Consumido pelos Bezerros - - - - - 11,65 20,67 

Valor do Leite Vendido 2.863,96 5.891,13 3.844,88 4.548,03 4.110,93 1.106,94 2.831,33 

Valor da Venda de Animais - 490,42 - - 169,17 85,42 - 

Valor de Outras Receitas - - - - - - - 

Total 2.863,96 6.381,54 3.844,88 4.548,03 4.280,09 1.204,01 2.851,99 

III. Custos Variáveis        

Leite Consumido pelos Bezerros - 78,08 12,93 145,96 33,79 14,46 - 

Leite Consumido pela Família 19,29 13,14 - - 5,54 16,23 4,16 

Desinfetantes e Detergentes 55,33 19,83 31,13 35,01 34,17 10,08 30,83 

Inseminação artificial 56,33 25,08 4,50 86,42 57,17 - 110,17 

Despesas com Veterinário 19,17 77,46 - - 15,53 - 20,17 

Medicamentos, vacinas e inseticidas 76,50 56,00 139,82 250,74 71,48 5,67 170,33 

Ração 302,58 1.281,42 446,99 360,95 939,08 43,81 310,75 

Milho 141,67 368,83 3,00 487,50 94,58 92,83 302,92 

Farelo 59,67 279,60 - 45,04 15,00 - 193,17 

Silagem/Feno - 243,33 - - 84,67 - - 

Outros Concentrados - - - - - - 138,83 

Sal Mineral 68,17 75,76 127,43 171,01 109,17 3,23 120,92 

Combustível e lubrificantes 10,25 15,88 7,12 63,33 40,00 12,50 55,17 

Aluguel de Máquinas 76,25 68,33 50,00 - 37,50 - 62,50 

Pasto – Conservação 78,33 129,29 74,33 17,06 43,92 20,90 52,25 

Cercas – Manutenção - 15,33 - - - - - 

Adubo Químico - 16,33 21,29 - 25,67 - 33,67 

Adubo Orgânico - 266,67 62,50 73,33 42,50 - 148,33 

Calcário - - - - - - - 

Aquisição de Animais - 250,00 - - 250,00 108,33 - 

Energia Elétrica 45,58 78,00 85,83 107,08 - 63,00 75,92 

Frete 135,02 108,04 128,89 161,86 151,62 80,12 124,66 

Impostos e taxas - 11,16 41,75 103,67 62,19 10,42 35,58 

Funrural 73,57 91,87 40,61 45,07 72,66 25,26 49,09 

Outras Despesas 16,50 82,42 241,72 18,41 - 11,99 152,00 

Total Custos Variáveis 1.234,21 3.651,86 1.519,83 2.172,44 2.186,23 518,83 2.191,39 

IV. Custos Fixos        

Mão-de-obra 299,26 - - - 732,25 204,98 - 

Energia Elétrica - 86,85 - - 66,67 24,41 - 

Investimentos - 177,92 - - - - - 

Depreciação 122,08 56,00 124,00 90,00 70,00 136,44 - 

Depreciação de matrizes - - - - - - - 

Depreciação de reprodutores - - - - - - - 

Exaustão do pasto - - - - - - - 

Total Custos Fixos 421,34 320,76 124,00 90,00 868,92 365,84 - 
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Entender as características operacionais das pequenas propriedades dedicadas a 

atividade de pecuária leiteira, é crucial para a gestão, planejamento e implementação de 

controles que assegurem um norte seguro na obtenção de resultados positivos. As atividades 

desenvolvidas, independente de quais sejam, consomem os mais variados tipos de recursos. O 

consumo de recursos pelas atividades implica em sacrifícios de ativos e/ou endividamento. 

Daí, a importância, de em conjunto com a adoção de métodos operacionais adequados, a 

compreensão e utilização de técnicas de gestão econômico-financeira.   

 

4.4. Recomendações 

 

A gestão de uma unidade familiar dedicada a exploração da atividade de pecuária 

leiteira tem que estar fortemente ancorada no binômio tecnologia de operações e técnicas 

econômica-financeiras. Logo, em termos ideais, nas unidades familiares de pequeno porte 

dedicadas a exploração pecuária leiteira, em especial aquelas que implementaram o método 

PRV, devem, também, implementar o uso de controles gerenciais.  

A primeira sugestão é que se elabore um plano de ação estratégica onde o 

conhecimento prático do produtor rural seja aliado à universidade e se coloque o tripé 

pesquisa, educação e extensão da universidade pública a serviço da sociedade. É fundamental 

saber que no século XXI, conhecer mercado, ciclos e arranjos produtivos, qualidade, 

sanidade, meio ambiente e globalização são requisitos básicos para todo produtor, ou seja, 

estar atualizado. Para a gestão da propriedade é preciso saber os propósitos e o uso dos 

controles gerenciais. As atividades desenvolvidas na propriedade, e as atividades inclusas na 

“atividade leiteira”, precisam ser identificadas para a obtenção do resultado da propriedade e 

do resultado da “atividade leiteira”. 

A próxima sugestão é apurar o resultado da atividade leiteira. Os produtores poderão 

elaborar controles gerencias para controlar os ganhos e o consumo de recursos em sua 

propriedade, principalmente os recursos utilizados em cada atividade desenvolvida na 

propriedade. Sugere-se efetuar a apuração do resulto para cada atividade executada na 

propriedade, e por fim comparar estas informações. Para evidenciar qual atividade lhe 

proporcionara melhor resultado, qual consumiu mais recursos, qual “deu mais trabalho”. Estas 

e outras informações podem ser obtidas com os controles gerencias que ajudará o produtor na 

busca por mais informações a respeito do consumo de recursos, e consequentemente compará-

los. 
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Recomenda-se, o controle do fluxo de caixa para cada atividade desenvolvida, para 

monitorar a entrada e saída de dinheiro, e apurar o resultado financeiro da atividade, e 

comparar, se esta é rentável financeiramente para a propriedade. O produtor pode adotar a 

quantidade de controle gerencial que ele julgar necessário, para controlar o consumo de 

recursos, em todos as fazes do processo, aquisição de animais, controle sanitário, alimentação, 

inseminação, troca de piquetes, ordenha, quantidade produzida de leite, quantidade entregue a 

cooperativa, compra de insumos, etc. Enfim, com um controle adequado, o produtor vai obter 

mais informação sobre sua propriedade. Contribuindo para o acompanhamento das atividades 

e comprar estes números ao longo dos períodos.   

 

5. Considerações finais 

 

Esta pesquisa posibilitou conhecer a realidade vivida por pequenos produtores rurais 

da região de Pinhalzinho, oeste de Santa Catarina, onde a produção de leite é uma prática 

desenvolvida a muito tempo, e ao longo dos anos veio se aperfeiçoando, principalmente pela 

adoção de novos métodos de pastoreio, que é o caso do PRV, um método mais adequado 

ecologicamente e que tem potencial para agregar valor a produção de leite da região, 

conseqüentemente a melhora a qualidade de vida dos produtores e de sua comunidade.  

A empresa rural é um grande nicho de pesquisa, a ser explorado, pela contabilidade, 

principalmente na adoção de práticas de controles gerenciais, a qual pode proporcionar 

conhecimento aos produtores que ainda se utilizam de suas experiências de vida, para 

gerenciar suas propriedades. Esta situação foi presenciada no estudo, onde dois produtores 

rurais que utilizam o PRV há vários anos, tinham parado de utilizar os controles adotados pela 

cooperativa, e por motivos particulares tinham parado de fazer a escrituração. Após o 

esclarecimento da importância da utilização das práticas de controles gerenciais na 

propriedade, estes produtores se comprometeram a voltar a escriturar os controles, e utilizá-

los como ferramenta gerencial para a tomada de decisão. 

Por se tratar de pequenas propriedades, ressalta-se a necessidade de se controlar 

todos os gastos e o consumo de recursos na propriedade, contabilizando todos os fatos 

ocorridos, para que o produtor tenha conhecimento do real resultado de sua atividade e até 

mesmo de sua propriedade. O produtor deverá buscar um melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis, o que lhe proporcionará um maior resultado. O produtor que adotar as práticas de 

controle gerenciais em sua propriedade conseguirá melhorar seus resultados, promovendo a 
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manutenção destes produtores em suas propriedades, proporcionando uma melhor qualidade 

de vida para a família e a comunidade. 

Esta pesquisa não esgota o assunto aqui proposto. Grande foi desafio que é conhecer 

a realidade vivida pelos produtores da região oeste de Santa Catarina, e propor um modelo 

contábil como forma de melhorar os resultados da organização rural.  
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