
Estudo da viabilidade econômica da produção leiteira numa fazenda no Mato Grosso do Sul. 
Buss, A. E; Duarte, V. N. 

Custos e @gronegócio on line - v. 6, n. 2 - Mai/Ago - 2010.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

110

Estudo da viabilidade econômica da produção leiteira numa fazenda no 
Mato Grosso do Sul. 

 
Recebimento dos originais: 13/11/2009 
Aceitação para publicação: 16/02/2011 

 
 

Aline Eberhard Buss 
Bacharel em Administração pela UEMS 

Instituição: Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. 
Endereço: UEMS. Campus de Ponta Porã. BR 463 – Km 4,5. 

E-mail: aline_ebuss@yahoo.com.br  
 

Vilmar Nogueira Duarte 
Mestre em Engenharia de Produção pela UFSC. 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catariana. 
Endereço: UFSC. Campus Universitário – Trindade: Florianópolis/SC. 

E-mail: vilmarufms@yahoo.com.br 
 

 
 Resumo 
 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade econômica da atividade leiteira 
na fazenda AZ, localizada no município de Bela Vista no Mato Grosso do Sul, no período de 
outubro de 2007 a setembro de 2008. A pesquisa foi realizada através do levantamento mensal 
de todas as informações referentes às receitas e despesas da atividade. A metodologia 
utilizada para análise foi a proposta por Marion (2004), que permitiu, por meio de lançamento 
em planilhas eletrônicas, observar o comportamento dos retornos da atividade ao final de cada 
mês. O estudo mostrou que esses retornos têm variações significativas de um mês para outro, 
em função de variações na produtividade e principalmente no preço do leite. Mostrou 
também, que a ração comercial representa o item com maior peso nas despesas de custeio da 
atividade. O estudo concluiu que apenas as receitas oriundas da venda de leite não foram 
suficientes para cobrir as despesas de custeio, bancar os custos com depreciação de máquinas 
e instalações e o custo de oportunidade. Mas as receitas do leite, somadas às receitas de venda 
de bezerros e de vacas de descartes geraram saldo positivo nos resultados econômicos da 
atividade no período estudado.       
 
Palavras-chave: Atividade leiteira, Custo de produção, Viabilidade econômica. 

 

1. Introdução 

 

O leite, além de ser um dos mais completos alimentos, é essencial ao crescimento, 

formação e manutenção de uma vida saudável. Difundido pelo mundo inteiro, inúmeros 

países produzem bilhões de litros todos os anos. No Brasil, a produção de leite está entre as 

principais atividades do setor agropecuário, responsável pela geração de bilhões de reais 

anuais e de milhares de empregos no meio rural. É também uma das atividades disseminadas 
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no estado do Mato Grosso do Sul e na cidade de Bela Vista, onde está localizada a fazenda 

estudada.  

A desregulamentação dos preços no início dos anos de 1990, bem como o processo de 

abertura econômica na primeira metade da mesma década, e a estabilidade da economia a 

partir da implantação do Plano Real influenciaram no desempenho do agronegócio brasileiro. 

Fatores como mudanças climáticas, descaso das políticas governamentais, falta de laticínios 

concorrentes, custos aparentemente altos em relação aos retornos, desvalorização do produto 

em períodos de elevada oferta, bem como valorização nos períodos de escassez, também são 

problemas que tendem a afetar o desempenho do setor leiteiro, em especial o de produção 

primária. 

Diante destas transformações impostas pela nova ordem econômica e dos problemas 

inerentes ao próprio setor leiteiro, os produtores se sentiram obrigados a adotarem novas 

posturas em relação aos métodos tradicionais de gestão dos recursos produtivos. Assim, 

aqueles que não acompanharam esse processo de modernização do sistema, ou já 

abandonaram a atividade enquanto produção comercial, ou estão enfrentado sérios problemas 

para se manterem ativos no mercado. Esta é a realidade de muitos setores agroindustriais e 

com o leiteiro não diferente.          

Neste contexto, a análise econômica da atividade torna-se imprescindível para 

quantificar a rentabilidade do empreendimento e identificar possíveis entraves no sistema 

produtivo, possibilitando uma leitura mais exata das reais condições de eficiência das 

explorações. O que facilita a alocação dos fatores de produção (terra, capital e trabalho), 

condicionando o produtor a uma maior racionalidade na tomada de decisão e planejamento 

dos negócios. 

Entre os principais trabalhos realizados sobre análise econômica da atividade leiteira e 

demais atividades agropecuárias estão: Matsunaga et al (1976), Santos, Marion e Segatti 

(2008), Lopes e Carvalho (2000), Lopes e Sampaio (1998), Gomes (1999), Lopes et al 

(2006), Alvarenga (1997), Arruda (1993), Marion (2004), Portela et al (2002), (Backes 

(2007), Martins e Borba (1997), Queiroz e Batalha (2003), Alvim (2005), Crepaldi (2005), e 

outros. O trabalho de Matsunaga et al (1976) tem sido usado como referência pela 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), no Programa Campo Futuro, para auxiliar o 

produtor a calcular seus custos, entre eles o de produção de leite. 

Bacharel em Administração, Habilitação em Comércio Exterior, a autora acompanha 

há cinco anos o processo de produção de leite na referida propriedade. As inúmeras 
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dificuldades enfrentadas pelo proprietário para entender a real situação da atividade, bem 

como alocar de forma eficiente os recursos econômicos, no sentido de melhorar a eficiência 

do sistema, foram os elementos motivadores da realização desta pesquisa.  

Assim sendo, o trabalho buscou estudar a viabilidade econômica da produção leiteira 

da propriedade em questão, localizada no município de Bela Vista - MS, onde a produção e 

venda de leite é desenvolvida em conjunto com a de gado de corte. O objetivo do estudo foi 

identificar os pontos de estrangulamentos existentes no sistema de produção e entender de que 

forma os investimentos estavam sendo remunerados.  

O trabalho tem embasamento teórico obtido da leitura de obras especializadas em 

custos de produção. Informações da Embrapa Gado de Leite, artigos e demais publicações 

sobre custos agropecuários também foram utilizadas. A metodologia para análise teve como 

base a obra de Marion (2004), na qual foram desenvolvidas planilhas eletrônicas e 

posteriormente alimentadas com informações alocadas mensalmente sobre as entradas e 

saídas referentes a gastos, despesas e receitas da atividade.        

O artigo está estruturado da seguinte forma: além desta seção introdutória, o tópico 

seguinte descreve sobre a Teoria dos Custos, abordando algumas noções básicas de custos 

como conceitos, princípios de custeio e noções de custos na agropecuária. A terceira seção 

apresenta os aspectos metodológicos utilizados na pesquisa, enquanto que a quarta apresenta a 

análise dos dados apurados no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. Por fim, a 

quinta seção é reservada às considerações finais. 

 

2. Noções de custos de produção 

 

Vasta é a bibliografia sobre custos, porém não há uma definição exata e universal para 

tal, pelo contrário, existem inúmeras discordâncias. Para Valle (1987), a definição de custo é 

dada pela “soma, expressa monetariamente, de todos os sacrifícios suportados para a obtenção 

de uma utilidade ou de um serviço de caráter oneroso”. Na visão de Leone citado por Oliveira 

(2008), custo é um conceito ligado ao processo produtivo, ou seja, para produção de bens. Em 

outras palavras, custo pode ser descrito como todo o consumo de um fator de produção, 

medido em termos monetários para obtenção de um produto ou serviço. 

Em relação às definições contábeis que envolvem os custos, inúmeros são os termos 

utilizados para expressar entrada e saída de recursos do caixa. De acordo com Santos, Marion 

e Segatti (2008), a Receita nada mais é do que a entrada de dinheiro em caixa, provinda da 
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venda de produtos ou da prestação de serviços. Já o gasto ou dispêndio pode ser entendido 

como todo o sacrifício para aquisição de um bem ou serviço com pagamento no ato 

(desembolso) ou no futuro (criando-se uma dívida), ocorrendo na forma de custo ou despesa. 

Quanto às perdas, os autores consideram como sendo todo o gasto imprevisto, como 

aqueles ocasionados por motivos de assaltos, inundações, terremotos, enchentes e greves, que 

geralmente reduz o ativo e, conseqüentemente, o patrimônio líquido da empresa. Em relação 

aos ganhos, os mesmos definem como um lucro que não depende das atividades operacionais 

da empresa, como a venda de imobilizado por valor maior que seu custo ou ganhos 

monetários. 

Os autores ainda fazem considerações importantes sobre desperdício e investimento. 

Consideram desperdício como sendo o consumo intencional de um insumo, que por alguma 

razão não foi direcionado à produção de um bem ou serviço, gerando despesas e não receitas, 

enquanto que investimento, segundo eles, é todo gasto com insumos adquiridos pela empresa 

e não utilizados no período, mas que poderão ser empregados futuramente. 

  No que se refere à classificação dos custos, Santos, Marion e Segatti (2008) dividem 

da seguinte forma:  

a) quanto ao volume produzido: os custos podem variar proporcionalmente à produção 

ou permanecerem inalterados independentemente do volume. Aos que variam 

proporcionalmente à produção dá-se o nome de Custos Variáveis, exemplo: mão-de-obra 

direta, insumos (como fertilizantes, sementes), horas-máquinas, etc. Já os que permanecem 

constantes por um intervalo de tempo considerável, isto é, não dependem do volume 

produzido, são denominados Custos Fixos, como por exemplo: salários de técnicos rurais, 

depreciação de instalações, maquinarias e benfeitorias; 

b) quanto ao grau de detalhamento: este grupo está relacionado com o volume de 

produção. Divide-se em três novos grupos: 1) Custo Unitário, que é o custo de produção de 

um único produto, obtido através da metodologia de custos por ordem de produção, onde se 

aglutinam os custos unitários para os custos totais de produção, isto é: eles são independentes 

e formarão os custos totais; 2) Custo Médio unitário, que é o custo de produção de um único 

produto ou serviço, obtido através do custo total de produção de "n" produtos dividido pela 

quantidade produzida em determinado período, o sentido da aglutinação neste caso parte do 

custo total para o unitário, ou seja, os custos da unidade dependerão do valor dos custos totais; 

3) Custo Total: é a soma de todos os custos para produzir “n” produtos ou serviços.  
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c) quanto à identificação: refere-se à maior ou menor facilidade de identificação dos 

custos com os produtos. Podem ser classificados com base na relevância do seu valor ou 

através da apropriação dos gastos por sistemas de rateio e outros. Podem ser classificados 

como custos diretos ou indiretos. Os primeiros são de fácil identificação ao produto acabado, 

têm valor relevante e são encontrados através de métodos de medição. Já os custos indiretos 

são também necessários à produção, porém são difíceis de serem relacionados a um produto 

ou processo. Podem ser alocados através de métodos de rateio, estimativas e outros meios.  

d) quanto à natureza, classificam-se da seguinte maneira: 1) materiais ou insumos: 

materiais brutos ou já trabalhados que são necessários para a produção de um novo bem. Ex: 

sementes, rações, medicamentos, etc.; 2) Mão-de-obra: recursos humanos empregados na 

produção de bens ou serviços. Pode ser classificada como direta ou indireta; a primeira refere-

se à remuneração paga àqueles que se envolvem diretamente na produção. Ex: salários, 

encargos sociais e benefícios pagos a tratoristas, peões, tratador, etc. A segunda é relativa à 

remuneração paga ao pessoal empregado indiretamente na produção. Ex: salários, encargos 

sociais e benefícios pagos ao engenheiro agrônomo, médico veterinário, auxiliar de escritório, 

etc. 

 

2.1. Princípios de custeio 

 

Ao se pretender analisar o sistema de custos de um empreendimento, deve-se 

inicialmente avaliar se o tipo de informação gerada é importante, ou seja, se é adequada às 

necessidades da empresa e, ainda, quais as informações que devem ser buscadas e com que 

finalidade. Esta análise do sistema é conhecida por Princípio de Custeio. A literatura 

apresenta três princípios de custeio: o custeio por absorção integral, o custeio por absorção 

ideal e o custeio variável (BORNIA 2002).  

O custeio por absorção integral consiste em alocar todos os custos, tanto fixos quanto 

variáveis aos produtos, de forma direta ou indireta através de rateio. É o mais utilizado na 

contabilidade financeira por ser reconhecido legalmente pela legislação fiscal. Na visão de 

Scherer (2001), o custeio por absorção consiste em apropriar todos os custos aos bens 

produzidos, no qual os custos são alocados de acordo com os centros de custos. 

Com relação ao custeio por absorção ideal, os custos devem ser alocados aos produtos 

de acordo com sua utilização eficiente, os custos ineficientes e os desperdícios são 

relacionados ao período em questão. Desta forma, determina-se o custo unitário do produto 
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com vistas a um custo ideal, destacando-se a ineficiência, a fim de que se concentrem esforços 

para minimizá-la ou anulá-la, objetivando melhoria contínua da empresa e o controle de 

custos (BORNIA, 2002). 

Já o custeio variável é um princípio no qual os custos fixos não são alocados aos 

produtos, mas sim jogados integralmente ao resultado do período. Isto porque os custos fixos 

independem da quantidade produzida, apresentam-se no mesmo montante, ainda que ocorram 

oscilações na produção; são distribuídos quase sempre à base de rateio. Este princípio leva em 

consideração a apropriação de todos os custos variáveis, diretos e indiretos aos produtos, 

propiciando ao gestor maior apoio a tomada de decisões de curto prazo (BORNIA, (2002).  

 

2.2. Custos na agropecuária 

 

 O empreendedor rural de hoje é um agente que não pode cometer erros, os controles 

devem ser o mais preciso possível, principalmente no que se refere à gestão dos custos de 

produção. De acordo com 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 vendas, ou 
seja, entre custos e receitas, fogem à simplicidade de outros tipos de 
negócio, exigindo técnicas especiais para apresentação não dos custos, 
mas dos resultados econômicos do empreendimento. 

Estas considerações preconizam a importância da gestão dos custos e dos controles na 

empresa rural. Nesse sentido, a contabilidade de custos se apresenta como uma alternativa 

importante no auxilio ao produtor à tomada de decisão. Para Santos et al. (2002), a análise dos 

custos possibilita maior organização e controle da unidade de produção, oferecendo bases 

para a projeção dos resultados e auxiliando no processo de organização e planejamento dos 

negócios. 

Na visão de Hoffmann et al. (1978), o objetivo mais importante dos controles numa 

empresa agrícola, sob o ponto de vista da administração, é a avaliação financeira e a 

determinação de seus lucros e prejuízos, se for o caso, durante um determinado período de 

tempo, fornecendo subsídios para o diagnostico da real situação da empresa, possibilitando a 

correção das imperfeições. 
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Assim sendo, a implantação de um sistema de contabilidade de custos na propriedade 

rural passa a ser essencial, por possibilitar um melhor gerenciamento dos recursos envolvidos 

com o sistema produtivo. Para Gallado (2005), a implantação de um sistema de custos 

simplificado nas empresas agroindustriais permite o acompanhamento de todas as operações 

realizadas na propriedade, permitindo a identificação das causas de possíveis prejuízos nas 

atividades.               

Silva e Batalha (1999), ao analisarem o sistema agroindustrial da carne bovina, 

salientam que a falta de gestão nas propriedades rurais gera impactos negativos sobre toda a 

cadeia produtiva, comprometendo a eficiência de toda a rede. Nesse sentido, o papel da 

contabilidade de custos é importante por suprir o administrador rural com dados que 

representem o verdadeiro volume de recursos destinados e utilizados em todas as etapas do 

processo de produção.     

Em resumo, o desempenho das atividades rurais pode ser mensurado utilizando-se de 

ferramentas que traduzam da forma mais precisa possível a situação econômica dos 

empreendimentos. O que vai fornecer ao proprietário as informações de que precisa para 

acompanhar o desempenho dos negócios, bem como verificar se as metas estão sendo 

cumpridas. Daí a importância da “Contabilidade de Custos”.          

 

3. Aspectos Metodológicos  

 

 A metodologia usada para análise teve como base a abordagem proposta por Marion 

(2004), a qual se utiliza de planilhas eletrônicas construídas no Excel para apurar os 

resultados. Os dados foram coletados durante o período de um ano, outubro de 2007 a 

setembro de 2008, através de um controle rigoroso das entradas e saídas da fazenda. As 

informações dizem respeito às despesas de custeio, receitas, resultados econômicos e 

resultados zootécnicos, planilhas 01, 02, 03 e 04 (Apêndice A). Além disso, foram 

mensurados os seguintes custos anuais: das instalações, de máquinas e equipamentos e 

aqueles referentes à remuneração do capital investido em animais, planilhas 01, 02 e 03 

(Apêndice B).  

As despesas de custeio foram apuradas com base na somatória dos desembolsos 

mensais, referentes a cada item de despesa e somadas no final do período. Enquanto que a 

receita total foi obtida através da somatória das entradas mensais ocorridas no mesmo 

período. Para o cálculo dos resultados econômicos, por sua vez, levou-se em consideração o 
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comportamento dos preços do leite no período, bem como o fluxo de caixa, depreciação de 

máquinas e instalações, remuneração do capital investido em animais, o custo de 

oportunidade do capital investido em terras (valor do arrendamento do pasto na região) e 

avaliação patrimonial, planilha 03 (Apêndice A).  

Com relação aos resultados zootécnicos, a intenção foi apenas mostrar com maior grau 

de detalhadamente tudo o que aconteceu com a produção de leite especificamente, de outubro 

de 2007 a setembro de 2008, conforme mostra a planilha 04 (Apêndice A). O cálculo do custo 

anual das instalações, máquinas e equipamentos foi apurado da seguinte forma: atribuiu-se um 

valor inicial a cada item, estimando-se o tempo de vida útil, sempre levando em consideração 

seu estado de conservação. O valor residual de cada item também foi cuidadosamente 

mensurado, aos quais foram atribuídos percentuais que variam de 10 a 30%, com exceção do 

trator, que pela utilização e estado de conservação, foi atribuído um valor residual de 50% de 

seu valor inicial.  

No que se refere ao cálculo da depreciação, este foi encontrado dividindo-se o valor do 

item pela sua vida útil, enquanto que sua correção foi feita com base no rendimento da 

poupança, ou seja, 6% ao ano. Para encontrar o custo anual de cada item somou-se a 

depreciação com sua remuneração anual (6%), subtraindo-se o resíduo correspondente a um 

ano, já que o trabalho se refere somente a o período de um ano e o resíduo encontrado diz 

respeito ao seu período de vida util. O capital investido em animais também foi remunerado a 

uma taxa de 6%, sendo que o preço de cada animal foi estimado de acordo com o preço de 

mercado vigente na época do estudo, como mostra a planilha 03 (Apêndice B).    

 

4. Análise     

 

Esta seção busca apresentar a análise das informações obtidas no decorrer do período 

estudado na fazenda AZ, no que se refere às despesas de custeio, receitas e resultados 

econômicos. A interpretação e análise dos resultados são baseadas nas informações contidas 

nas planilhas dos apêndices A e B.       

 

4.1. Despesas de custeio 

 

Em termos de análise das despesas de custeio verificou-se que os maiores gastos 

foram com alimentação e saúde dos animais que, juntas, somaram 75,59% do total da 
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despesa. A compra de ração comercial e sal mineral tiveram maior peso, representaram 

68,37%, enquanto que os gastos com medicamentos preventivos e curativos, apenas 7,22%. 

As demais despesas, 24,41% restantes, foram correspondente a desembolsos com mão-de-

obra permanente e encargos sociais, que somaram 6,88%, escritório de contabilidade 5,87% e, 

ainda, material de ordenha, taxas e impostos, energia elétrica, combustíveis, manutenção de 

máquinas e instalações, telefone, ferramentas e utensílios, que representaram 11.66% do total 

de gastos no período.  

Os dados da planilha 01 (Apêndice A) mostram que as despesas mais elevadas 

ocorreram nos períodos de seca e de inverno, sendo que este último teve início em maio e se 

estendeu até setembro de 2008, em que os gastos foram crescentes em função do aumento da 

suplementação alimentar oferecida ao rebanho nessa época, em especial a ração.  

O maior volume de gastos no mês de maio, especificamente, se verificou devido aos 

desembolsos com vacinas que acontece duas vezes ao ano, incluindo também o mês de 

outubro. As despesas de custeio referentes à atividade leiteira totalizaram R$ 25.440,60, de 

outubro de 2007 a setembro de 2008, com menor gasto sendo representado pelo item 

ferramentas e utensílios, apenas R$ 19,28.  

 

4.2. Receitas 

 

Em se tratando da venda de leite, percebe-se ter havido um aumento das receitas a 

partir de março de 2008, em relação aos meses anteriores. Tal crescimento foi resultado do 

aumento do preço recebido pelo litro de leite, que passou de R$ 0,44, em fevereiro de 2008, 

para R$ 0,62, em março de 2008, representando um aumento de aproximadamente 41%. 

Os dados da planilha 02 (Apêndice A) mostram que nos meses de março, abril, maio e 

julho de 2008 as receitas oriundas do incremento de preço foram suficientes para cobrir os 

aumentos de gastos com suplementação alimentar no período. Em junho de 2008 as receitas e 

as despesas se equipararam devido à queda na produção. Já no mês de agosto de 2008 o preço 

sofreu uma queda de aproximados 22%, em relação a julho do mesmo ano, e se manteve no 

mês seguinte, fazendo com que as receitas adicionais não fossem suficientes para cobrir os 

aumentos de custos com alimentação, embora o volume total vendido se mantivesse alto, 

cerca de 3.200 litros em agosto.  

Pode-se perceber também, através dos dados, que nos meses de outubro de 2007 e 

julho, agosto e setembro de 2008, a venda de leite a terceiros foi bastante superior aos outros 
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meses analisados, uma vez que foram períodos cuja oferta foi bastante reduzida em função da 

queda de produção na grande maioria das propriedades. Todavia, faz-se necessário destacar a 

importância desses terceiros compradores, por terem representado, no caso da Fazenda AZ, 

aproximadamente 6,6% do volume de leite comercializado e cerca de 11% das receitas 

auferidas com venda de leite no período estudado. O que é explicado pelo fator preço, em 

média R$0,92 por litro, conforme mostra a planilha 02 (Apêndice A). 

A somatória das receitas, obtidas pela fazenda com a venda de leite de outubro de 

2007 a setembro de 2008 totalizaram R$ 28.518,39, o que representa uma média mensal de 

R$ 2.376,53. Os meses de março, abril, maio, julho, agosto e setembro de 2008 merecem 

destaque por ultrapassarem esta média. Julho foi o mês que mais se destacou por apresentar 

uma receita 48,8% superior a média dos 12 meses em questão, embora o mês de agosto tenha 

sido o que apresentou maior produção, cerca de 9.900 litros, conforme planilha 04 do 

Apêndice A.  

As receitas com venda de leite tiveram soldo positivo de R$ 3.077,79 quando 

descontado as despesas de custeio do período, conforme mostram as planilhas 01 e 02 

(Apêndice A). Embora o saldo tenha sido positivo, como se pode ver, os dados mostram que 

as receitas oriundas apenas da venda de leite não foram suficientes para cobrir outros custos 

como: depreciação de máquinas e equipamentos, depreciação de instalações, a remuneração 

do capital investido em animais e o custo de oportunidade (custo referente ao valor do 

arrendamento do pasto). Deve-se levar em consideração, entretanto, que ao se analisar a 

atividade leiteira na sua totalidade, a criação de bezerros e animais de descarte também devem 

ser contabilizados.        

Ao longo do período em questão, a fazenda descartou (vendeu) para o frigorífico um 

total de 11 vacas. O valor recebido, equivalente a R$ 12.220,75, é mostrado na planilha 02 

(Apêndice A). Quanto ao cômputo das receitas provindas da criação de bezerros, estas foram 

apreciadas da seguinte forma: para as desmamas considerou-se o preço de mercado e, para os 

demais, considerou-se receitas iguais aos custos de criação dos mesmos, ou seja, valores 

iguais aos recursos consumidos. 

Do total das receitas auferidas com a atividade leiteira de modo geral, 37,42% foram 

provindas da venda de leite, 16,04% pela venda das vacas de descarte e 46,54%, ou seja, 

quase a metade, pelo valor dos bezerros. Lembrando que as receitas referentes aos bezerros é 

um valor contábil, uma vez que estes continuarão na propriedade na forma de futuras matrizes 

leiteiras, touros ou gado de corte. As receitas totais, incluídas as de natureza contábil, geradas 
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pela atividade leiteira na fazenda, totalizaram R$ 76.207,18 no do período estudado, conforme 

mostra a planilha 02 (Apêndice A). 

 

4.3. Resultados econômicos 

 

Observou-se, ao longo do período em questão, que o preço recebido pelo leite variou 

em até 59,52%, sendo que o menor preço foi de R$ 0,42/litro e o maior R$ 0,67/litro. A 

remuneração foi mais elevada de março a julho de 2008, sendo que já em agosto, em função 

do aumento da oferta, o preço sofreu uma retração de 22,4%, conforme se observa na planilha 

03 (Apêndice A).     

Há que se destacar, também, a importância das vendas a terceiros. O preço pago por 

estes compradores teve variação positiva de 5,55% no período, quando passou de R$ 0,90, em 

junho de 2008, para R$ 0,95, em julho do mesmo ano, e permaneceu inalterado até o final do 

período estudado, o que representa cerca de 70% a mais, em relação ao preço médio pago 

pelo laticínio que compra o leite regularmente.  

O fluxo de caixa (receitas totais menos despesas de custeio) apresentou um resultado 

positivo de R$ 50.766,58 no período. Já a depreciação de máquinas e equipamentos, por sua 

vez, totalizou R$ 1.884,21 e das instalações R$ 4.931,85, sendo que a segunda representou 

mais que o dobro da primeira. Por outro lado, a remuneração do capital investido em animais 

desde o inicio do período estudado totalizou R$ 8.550,00, como mostra a planilha 03 

(Apêndice A). Para a correção do capital investido em animais tomou-se como base o índice 

da poupança, ou seja, 6% ao ano. 

Quanto ao custo de oportunidade do capital investido em terras, traduzido pelo preço 

do arrendamento do pasto na região onde a fazenda está localizada, este foi calculado 

considerando-se um valor de R$ 18,31 por animal com cria (o preço médio na região varia de 

R$ 18,00 a R$ 20,00), que multiplicado pelos 83 animais do plantel totalizou R$ 18.236,76 ao 

ano (arredondado para R$ 18.240,00 conforme planilha 3 (Apêndice A). Este valor, 

considerado elevado, é resultado da baixa taxa de ocupação da terra, uma vez que a fazenda 

disponibiliza 80 hectares para acomodar 80 vacas leiteiras e três touros. 

Com relação ao patrimônio da propriedade, no que diz respeito apenas à atividade 

leiteira, a planilha 03 (Apêndice A) mostra que em outubro de 2007 foi apurado um valor total 

de R$ 503.133,00, considerando os investimentos em máquinas, equipamentos, instalações, 

animais e terra. Diante disso, verifica-se que a relação entre receita e patrimônio envolvido na 
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atividade representou apenas 15% no período analisado. Levando-se em consideração 

somente as receitas oriundas da venda de leite com o patrimônio envolvido, essa proporção 

cai para 5,66%, enquanto que o lucro líquido representa apenas 3,4 %.       

Tabela 1 – Resultados da produção leiteira da fazenda AZ – out. 
2007/set.2008 
DESCRIÇÃO                                                                           
VALOR (R$) 
Receita Total 76.207,18 
Despesas Totais de Custeio - 25.440,60 
Custo Anual de Máquinas e Equipamentos       - 1.884,21  
Custo Anual das Instalações        - 4.931,85  
Remuneração do Capital Investido em Animais         - 8.550,00  
Custo de Oportunidade do Capital Investido em 
Terras - 18.240,00 

Lucro Líquido 17.160,52 
 Fonte: Pesquisa de campo 

Os dados da tabela 01 e da planilha 02 (Apêndice A) mostram que as despesas de 

custeio representaram 33% da receita total da atividade no período em questão e 

aproximadamente 89%, quando comparada apenas com as receitas do leite. A baixa 

produtividade do rebanho e da terra foi determinante para esse resultado.  

Porém, uma observação importante é a de que a produção de leite da fazenda AZ é 

apenas uma atividade secundária, uma vez que a bovinocultura de corte é a principal 

exploração, por representar o maior volume de transações econômicas, e que por isso os 

esforços sempre foram voltados, em maior proporção, para esta última, considerada a carro 

chefe dos negócios da propriedade.  

 

5. Considerações Finais 

 

 O estudo mostra que somente as receitas auferidas com a venda de leite não foram 

suficientes para bancar os custos totais da atividade, no que se refere às despesas de custeio, 

ao custo de oportunidade do capital investido em terras, à depreciação de máquinas, 

equipamentos e instalações e, ainda, no que diz respeito à remuneração do capital investido 

em animais. No entanto, as receitas do leite, somadas às receitas obtidas com a criação de 

bezerros e venda de vacas de descarte gerou, ao final do período estudado, um lucro líquido 

de R$ 17.160,52. 
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Os resultados apontaram para a existência de dois pontos críticos no sistema de 

produção de leite da Fazenda em questão, os quais têm influenciado diretamente no seu 

desempenho. O primeiro está relacionado ao excesso de terras utilizadas em relação ao 

tamanho do rebanho leiteiro, resultando numa baixa produtividade da terra. O segundo diz 

respeito à baixa produtividade por animal, que juntamente com o primeiro resulta em aumento 

do custo de produção. Uma terceira restrição observada não tem relação com o sistema de 

produção propriamente dito, mas sim com a própria dinâmica do setor leiteiro, a volatilidade 

do preço pago ao produtor, que chegou a ter variação de 22% de um mês para outro, com 

oscilações de quase 60% entre os meses de julho, mês do preço mais alto, e dezembro, mês do 

preço mais baixo.  

Verificou-se também, ao final do período analisado, que a relação entre a receita 

oriunda especificamente da venda do leite e o patrimônio envolvido com a atividade 

apresentou um índice considerado baixo, em torno de 5,6%, e, quando considerada a atividade 

como um todo, esse índice passa a ser de pouco mais de 15%. Esse baixo desempenho se 

deve, principalmente, ao fato da quantidade de terras envolvidas com a produção leiteira ser 

desproporcional ao tamanho do rebanho, o que elevou o custo de oportunidade do capital 

investido em terras.   

O trabalho concluiu, ainda, que o nível mínimo de produção necessário para cobrir 

todos os custos é de 109.345,6 litros/ano, considerando um preço médio de R$ 0,54/litro 

(preço da época), isto é, 7,8% a mais que o volume total produzido pela fazenda e 117,49% a 

mais do que o volume vendido no período.  O que significa dizer, em outras palavras, que se a 

propriedade não tivesse auferido receitas com a venda de vacas de descarte e criação de 

bezerros, a atividade teria sido inviável no período observado, uma vez que os custos totais 

apurados ficaram em torno de R$ 59.000,00, contra uma receita com a venda de leite de 

apenas R$ 28.518,39. 

É importante ressaltar, a partir desse diagnóstico, que embora no geral a atividade 

tenha apresentado resultados positivos no período, há muito a ser feito em termos de 

melhoramento do sistema de produção. Como não se tem controle dos fatores externos, ou 

seja, aqueles que vão alem da porteira, como é o caso da política de preços e outras destinadas 

ao setor, o proprietário deve trabalhar aqueles que estão ao seu alcance e que são de sua 

inteira responsabilidade, a começar pelo melhoramento da produtividade da terra e do 

rebanho. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - PLANILHAS DE CONTROLE ZOOECONÔMICO DA ATIVIDADE 
LEITEIRA DA FAZENDA AZ 

Planilha 01 – despesas de custeio  

1 Despesas de custeio Unid out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/o8 jun/08 jul/08 ag
1.1 Mão-de-obra permanente R$ 106,90 106,90 249,44 106,90 106,90 106,90 106,90 106,90 106,90 106,90 1
1.2  Encargos sociais R$ 24,40 24,40 56,93 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40
1.3 Ração comercial R$ 775,00 750,00 775,00 775,00 725,00 775,00 750,00 1.550,00 1.500,00 1.550,00 1.5
1.4 Sal mineral R$ 601,56 64,28 64,28 718,36 548,96 548,96 64,28 422,31 422,31 422,31 4
1.5 Medicamentos preventivos R$ 288,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,41 0,00 0,00
1.6 Medicamentos curativos R$ 104,95 104,95 104,95 104,95 104,95 104,95 104,95 104,95 104,95 104,95 1
1.7 Material de ordenha R$ 22,66 178,66 37,66 22,66 120,66 312,66 22,66 22,66 22,66 22,66 1
1.8 Ferramentas e utensílios R$ 12,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00
1.9 Combustíveis R$ 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
1.10 Manutenção de máquinas R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00
1.11 Manutenção de instalações R$ 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12 Energia elétrica R$ 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50 57,50
1.13 Telefone R$ 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40 11,40
1.14 Taxas e impostos R$ 29,53 36,76 40,04 38,64 36,21 71,36 60,46 63,37 49,41 172,31
1.15 Escritório e contabilidade R$ 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 124,50 1
1.16 Total R$ 2.194,09 1.479,35 1.541,70 2.004,31 1.880,48 2.157,63 1.497,05 2.796,40 2.451,03 2.616,93 2.6

 

 

Planilha 02 – receitas  

2 Receitas Unid out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 ju
2.1 Leite vendido ao laticínio R$ 1.283,86 1.598,08 1.740,90 1.680,00 1.574,32 3.102,48 2.628,60 2.471,30 2.148,25 2.6
2.2 Leite vendido a terceiros R$ 432,00 67,50 63,00 58,50 70,20 70,20 63,00 55,80 98,80 8
2.3 Leite vendido total R$ 1.715,86 1.665,58 1.803,90 1.738,50 1.644,52 3.172,68 2.691,60 2.527,10 2.247,05 3.5
2.4 Vacas R$ 0,00 3.191,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.205,80 0,00 3.1
2.5 Bezerros R$ 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.955,67 2.9
2.6 Total R$ 4.671,53  7.813,18  4.759,57  4.694,17  4.600,19 6.128,35 5.647,27 8.688,57 5.202,72 9.6
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Planilha 03 – resultados econômicos  

3. Unid out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08
3.1 Média R$/L 0,46 0,44 0,42 0,42 0,44 0,62 0,65 0,65 0,65 0,67 0,52 0,52
3.2 Média R$/L 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,95 0,95
3.3  Média R$/L 0,52 0,45 0,43 0,43 0,45 0,62 0,65 0,65 0,66 0,72 0,58 0,5
3.4 Fluxo de R$ 2.477,44  6.333,83 3.217,87 2.689,86 2.719,71 3.970,72 4.150,22 5.892,17  2.751,69  7.073,89 3.554,95 5.934,24
3.5 R$ 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02 157,02
3.6 R$ 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99 410,99
3.7 Remun. R$ 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50 712,50
3.8 Custo R$ 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00
3.9 R$ - - - - - - - - - - -
3.10 Custo R$/L  0,29  0,19 0,18  0,24 0,24 0,23 0,18 0,34  0,32  0,28 0,26 0,26
3.11 R$/ha 30,97  79,17 40,22  33,62 34,00 49,63 51,88 73,65  34,40  88,42 44,44 74,18
3.12 R$/L - 0,06  0,02 0,03  - 0,03 - 0,03 0,11 0,14 - 0,03  - 0,03  0,10 0,06 0,04
3.13 Custo R$/L 0,66  0,54 0,51  0,57 0,61 0,53 0,52 0,68  0,69  0,59 0,55 0,5
3.14 Lucro R$ - 323,07  3.533,32 417,37  - 110,65 - 80,80 1.170,21 1.349,71 3.091,66  - 48,82  4.273,38 754,44 3.133,73
3.15 Lucro R$/ha - 4,04  44,17 5,22  - 1,38 -1,01 14,63 16,87 38,65  - 0,61  53,42  9,43 39,17
3.16 Lucro R$/L - 0,43  - 0,33 - 0,30  - 0,37 - 0,39 - 0,19 - 0,19 - 0,37  - 0,40  - 0,20 - 0,22 - 0,2
3.17 % 112,91  428,15 208,72  134,20 144,63 184,03 277,23 210,71  112,27  270,31 136,32 268,05
3.18 % 49,60  147,99 74,11  55,98 58,10 80,08 96,57 105,28  52,40  130,58 65,73 118,35
3.19 Custo % 43,93  34,57 35,50  41,71 40,17 43,52 34,83 49,96  46,67  48,31 48,22 44,15
3.20 Custo % 56,07  65,43 64,50  58,29 59,83 56,48 65,17 50,04  53,33  51,69 51,78 55,85

 

Planilha 04 – resultados zootécnicos 

4. Resultado Zootécnicos Unid out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 ju
4.1 Leite vendido ao laticínio litros 2.791,00 3.632,00  4.145,00 4.000,00 3.578,00 5.004,00 4.044,00 3.802,00 3.305,00 3.
4.2 Leite vendido a 3ºs litros 480,00 75,00 70,00 65,00 78,00 78,00 70,00 62,00 104,00 
4.3 Leite consumo interno litros  96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
4.4 Leite consumo bezerros litros 4.231,50  4.095,00 4.231,50 4.231,50 3.958,50 4.231,50 4.095,00 4.231,50 4.095,00 4.2
4.5 Leite produzido litros 7.598,50 7.898,00 8.542,50 8.392,50 7.710,50 9.409,50 8.305,00 8.191,50 7.600,00 9.2
4.6 Média de produção diária litros  245,11 263,27  275,56 270,73 275,38 303,53 276,83 264,24  253,33 
4.7 Vacas em lactação Num 39 34 36 36 38 37 37 36 31
4.8 Vacas secas Num 41 46 44 44 42 43 43 44 49
4.9 Vacas em lactação/área Num 0,49  0,43  0,45  0,45 0,48 0,46 0,46 0,45  0,39 
4.10 Média prod.diária/vaca l/vaca/dia 6,28 7,74 7,65 7,52 7,25 8,20 7,48 7,34 8,17 
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APÊNDICE B - INVENTÁRIO DA ATIVIDADE LEITEIRA DA FAZENDA AZ 

                     Planilha 01 – custo anual das instalações  

Custo Anual das Instalações 
Taxa de juros anual 6% Vida Útil Valor inicial Valor residual Depreciação Correção Total/anu
Curral 6 anos 3.000,00        900,00        500,00          180,00        5
Sala do Resfriador 10 anos 2.200,00        220,00        220,00          132,00         3
Sala de Rações 10 anos 1.700,00        170,00        170,00          102,00         2
Bebedores 7 anos 800          80,00        114,29            48,00         1
Cercas 15 anos 32.347,00     6.469,40     2.156,47       1.940,82      3.6
Total   40.047,00     7.839,40     3.160,75  2.402,82      4.93

 

                     Planilha 02 – custo anual de máquinas e equipamentos 

Custo Anual de Máquinas e Equipamentos 
Taxa de juros anual 6% Vida Útil Valor inicial Valor residual Depreciação Correção Total
Resfriador 20 anos     10.000,00     1.000,00        500,00          600,00      1.0
Motor ordenhadeira 12 anos       3.500,00        350,00        291,67          210,00         4
Conjunto ordenhadeiras 5 anos          336,00          33,60          67,20            20,16           
Carrinhos 2 anos            70,00            7,00          35,00              4,20           3
Pulverizador 8 anos          280,00          28,00          35,00            16,80           
Trator (20%) 20 anos       2.400,00     1.200,00        120,00          144,00         2
Total       16.586,00     2.618,60     1.048,87  995,16      1.8

            Planilha 03 – remuneração do capital investido em animais 

Remuneração do Capital Investido em Animais 
Taxas de juros anual 6% Quant.(nº) Valor (unid.) Valor total Remun. Anual 
Vacas (secas e em lactação) 80 1.680,00 134.400,00 8.064,00 
Touros 3 2.700,00 8.100,00 486,00 
Total 83 4.380,00 142.500,00 8.550,00 

 

 
 
 


