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RESUMO 

 

O trabalho realizou-se em uma pequena propriedade rural na comunidade do Rio Carreteiro, 

interior do município de Água Santa/RS, onde é desenvolvida a prática leiteira. O estudo teve 

por objetivo identificar os custos da atividade leiteira através do método de custeio direto 

nesta propriedade. A coleta dos dados foi feita por meio de visitas feitas a propriedade e com 

o auxílio dos proprietários, que forneceram as informações e documentos necessários para o 

desenvolvimento do mesmo. Foi feito o levantamento dos custos com o plantio de milho para 

fazer a silagem (de verão), o plantio de aveia para fazer feno (inverno), a pastagem verde 

(aveia, tifton), bem como o levantamento do custo de fazer a silagem e o feno, o levantamento 

do custo do manuseio da alimentação, os custos mensais de medicamentos, o custo com 

arrendamento da terra e a despesas com o trato e mão de obra na propriedade, sua receita 

líquida, margem direta e a lucratividade que vai ter no período de janeiro a abril de 2018. 

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

apoio, auxiliando no planejamento e tomada de decisão para que o produtor possa visualizar 

quais foram seus custos, corrigindo as perdas, com excesso de ração ou silagem sem ter o 

retorno aproveitado na produção de leite, e encontrar métodos para que o retorno com a venda 

do produto seja o esperado. O trabalho caracteriza-se como sendo um estudo de caso, 

descritivo e de abordagem qualitativa e quantitativa. Através da coleta e análise de dados 

fornecidos pelo produtor conclui-se que apesar dos gastos é viável a produção leiteira na 

propriedade. 

 

Palavras-chave: Custo; Leite; Propriedade Rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos produtores rurais não leva em consideração a análise financeira na 

tomada de decisão de suas propriedades e, com isso, não conhecem a sua verdadeira 

rentabilidade, que pode ser positiva ou negativa. A contabilidade de custos, neste caso, 

desempenha papel fundamental na gestão, observando as causas que levam ao resultado 

econômico.   

A definição de eficiência de uma propriedade leiteira começa pela conjunção de 

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

produto que vende, o produtor necessita administrar as variáveis que estão sob o seu 

controle. A implantação do sistema de custos nas propriedades rurais que produzem leite é 

de extrema importância, pois esta atividade possui inúmeros custos, dos quais muitas vezes 

o produtor rural não tem conhecimento necessário para controlar. Se o produtor tiver perdas 

com ração e silagem, por exemplo, ele não vai perceber o quanto está tendo de prejuízo por 

mês. Através deste trabalho, foi levantado quanto que o produtor está tendo de gastos para a 

produção de 1(um) litro de leite e qual é a lucratividade no final de cada mês de produção de 

leite na propriedade com o objetivo de ter maior resultado econômico e financeiro.  

O agricultor vem se fortalecendo e mostrando-se cada vez mais hábil na produção de 

alimentos, como leites e derivados, o que passa a tornar as pequenas propriedades uma 

importante fonte de renda. Uma das atividades que vem crescendo e se mostrando cada vez 

mais consolidada é a produção de leite, atividade que pode se tornar muito rentável para as 

famílias. Neste contexto, o presente estudo desenvolve em uma pequena propriedade rural 

situada no Município de Água Santa/RS, onde o principal objetivo é identificar os custos, se 

o produtor está tendo perdas na produção, identificar a lucratividade, verificar o retorno do 

investimento dos animais de produção e a sua rentabilidade na produção da atividade leiteira 

na propriedade. A partir da receita e despesas durante os meses de janeiro a abril (4 meses) 

na referida propriedade. Os dados foram coletados no período dos 4 meses (julho a outubro) 

de 2018 onde foi possível identificar os custos que a propriedade tem e as necessidades que 

o produtor precisou para o processamento do leite na propriedade leite. O estudo ficou 

caracterizado como descritivo e de abordagem qualitativa e quantitativa. O projeto foi 

aplicado para que o produtor pudesse identificar qual foi o valor real do custo durante a 

produção leiteira, e qual é o real lucro que teve na venda dos litros do leite e para poder ter 
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uma visão de melhor planejamento da propriedade, analisando os lucros de uma forma 

correta para que o proprietário possa ter maior segurança na tomada das suas decisões.   

A introdução deve fornecer ao leitor uma visão geral do TCC. Para isso, devem-se 

contextualizar, apresentando o tema ou problema, delimitação do tema, os objetivos (geral e 

específicos), a relevância do trabalho (também chamada justificativa). 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

 

A propriedade estudada está localizada na comunidade do Rio Carreteiro do 

município de Água Santa/RS, conta com a família (o casal e dois filhos), para designar as 

tarefas voltadas com o manuseio dos animais. Desde 2008, vem investindo na atividade de 

pecuária de leite e vem se destacando pelo rápido crescimento e alta produtividade. Devido a 

essa ascensão, começou a surgir algumas dificuldades na gestão, e a partir deste momento 

pensou-se em implantar um sistema de controle, para que se obtenha um melhor controle 

administrativo e financeiro, e que o mesmo sirva com base e tomada de decisões mais 

fundamentada, mostrando-se necessário o estudo da contabilidade rural nesta propriedade. A 

contabilidade Rural é um método pouco utilizado no agronegócio, tendo em vista que o 

produtor tem pouco conhecimento do assunto. A pesquisa é de grande utilidade pois com o 

planejamento dos custos na propriedade é possível a verificação de seu resultado financeiro.   

   Sabendo-se que o custo da atividade leiteira não se dá apenas a partir do leite em 

si, mostrou-se importante para este estudo “definir o custo” a produção de leite na 

propriedade de forma mensal. Desde o início com o plantio de milho para fazer a silagem 

(de verão), o plantio de aveia para fazer feno (inverno), a pastagem verde (aveia, tifton), 

bem como, o levantamento do custo de fazer a silagem e o feno, o levantamento do custo do 

manuseio da alimentação para, ver os custos de medicamentos que foi por mês, o custo com 

arrendamento da terra e a despesas com o trato e mão de obra na propriedade.   

Tendo em vista esta situação a presente pesquisa quer saber: Qual é a 

rentabilidade por litro de leite na propriedade rural da comunidade do Rio Carreteiro, 

no município de Água Santa/RS?   

A parte de definição do problema deverá conter informações relacionadas a situação 

existente. Podem-se apresentar informações relacionadas aos antecedentes do problema, com 

fatos, dados etc. retirados de jornais, revistas, reportagens, dentre outros meios. Tais 

informações poderão servir para caracterizar o ambiente, mercado, produto, empresas, setores. 
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1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi verificar na propriedade os custos quanto ao 

arrendamento da terra, o custo quanto a compra do milho e insumos para a planta, o custo da 

colheita do milho para a silagem, o custo do plantio e plantio da aveia para a pastagem de 

inverno e a despesa e o custo das maquinas para trato dos animais, o custo com medicação, e 

a ração para o trato dos animais. Estes levantamentos dos custos foram feitos nos períodos 

de janeiro a abril do ano 2018. 

A delimitação deste trabalho foi saber quanto que o agricultor tem de custo na 

produção do leite e saber qual é o seu lucro no final do mês, saber quanto ele está 

gastando para fazer a silagem e quanto gasta para manter as vacas com produção boa. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Identificar os custos da produção leiteira e sua viabilidade em uma propriedade rural 

no Município de Água Santa/RS. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os custos do leite produzido na propriedade que foi estudada; 

b) Identificar a lucratividade no litro do leite; 

c) Identificar a rentabilidade da atividade leiteira em cada período. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Com a evolução da tecnologia e a busca por adquirir produtos de melhor qualidade, o 

produtor rural necessita desenvolver cada vez mais tecnologias na produção e também no 

gerenciamento financeiro de sua propriedade. (MIRANDA et al., 2006). 

O custo do leite na propriedade rural, o qual faz parte do agronegócio é muito 

importante para a economia do mundo e de maneira significativa no desenvolvimento do 

país e da região. 
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Por muito tempo o produtor rural vem investindo em vários setores dentro de sua 

propriedade, porém em muitos casos sem saber qual será seu retorno de lucro. O custo de 

viabilidade da produção leiteira tem importância fundamental para que o produtor rural 

possa tomar a decisão correta no momento de investir, por este motivo, o presente estudo 

busca auxiliar o produtor da propriedade rural, para não cometer o erro de investir sem saber 

qual será o retorno financeiro e se este existirá.   

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

Um sistema de custos completo tem atualmente objetivos amplos e bem 

definidos, que refletem sua importância como ferramentas básicas para a 

administração de qualquer empreendimento, especialmente na agropecuária, onde os 

espaços de tempo entre produção de vendas, ou seja, entre custos e receitas, fogem a 

simplicidade de outros tipos de negócios, exigindo técnicas especiais para 

apresentação não só de custos, mas dos resultados econômicos do empreendimento. 

 

O desenvolvimento deste trabalho busca saber o custo da produção leiteira na 

propriedade rural. Por meio da análise do custo de produção é possível identificar os pontos 

fortes e as deficiências em termos de resultados técnicos e econômicos, permitindo a tomada 

rápida de decisões. O propósito do estudo foi fazer a apuração e comparação dos custos da 

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

do leite destaca-se no agronegócio brasileiro. A importância da atividade leiteira está ligada 

ao seu caráter de segurança alimentar, uma vez que o leite é um alimento completo, fazendo 

parte da dieta alimentar dos consumidores brasileiros.   

Com os preços de leite em queda no primeiro semestre (2018), o produtor tem que 

saber até que preço pode chegar o valor da venda do leite, para não ter prejuízo. O produtor 

sabendo o custo que tem por litro de leite produzido vai saber no final qual é o seu lucro ou 

onde pode melhorar para ter menos despesas e aumentar seu lucro no final do período. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 GESTÃO DO AGRONEGÓCIO NA PROPRIEDADE LEITEIRA 

 

A ideia de produzir leite é administrar custos. O produtor deve ter em mente como 

que é gerenciada a propriedade. Com base no controle dos principais aspectos da atividade, é 

necessário para racionalização das operações para a redução dos gastos. Esse controle é uma 

ferramenta indispensável, que deve ser usada para detectar problemas e ajudar na tomada de 

decisões nas propriedades leiteiras. O produtor tem que estar ciente de que todas as variáveis 

que afetam a produção do leite terão impacto nos gastos final. É importante que ele conheça 

todos os seus custos, pelo menos para alguns objetivos principais: compará-los com os de 

outras propriedades, comparar os preços recebidos pelo leite, além de corrigir falhas, ajustar o 

manejo e alterar as metas de produção. A atividade do produtor rural começa com o controle 

leiteiro, que pode ser definido como a melhor forma de acompanhar a evolução produtiva 

individual dos rebanhos e consiste em pensar de tempos em tempos a produção de leite de 

cada vaca em lactação. A pesagem permite ao produtor tomar uma série de decisões que 

podem aumentar a eficiência do trabalho de sua propriedade, como a separação dos lotes de 

produção, o balanceamento da dieta para cada lote, o direcionamento da alimentação 

volumosa para cada categoria, entre outras. (SEBRAE s.d.).    

 Os seguintes itens são fundamentais para o cálculo do custo de leite;   

• Ração ou formulação para a complementação dos alimentos para o gado 

(como farinha, farelo).   

• Alimentos produzidos na propriedade. Neste caso devem ser considerados 

todos os insumos para a fabricação de alimentos, como fertilizantes, 

defensivos, sementes, horas trator, combustível, mão de obra e outros.   

• Suplementos minerais;   

• Medicamentos que foram usados no período;   

• Energia que foi usado;   

• Mão de obra familiar;   

• Material de consumo na leitaria;   

A cadeia leiteira vem passando por mudanças onde indicam a modernização e 

agilidades tecnológicas nos processos de produção. Nos últimos dez anos pode-se perceber 

que ocorreu redução na quantidade total de vacas utilizadas para a produção de leite, devido 

ao aumento do potencial genético do rebanho e da produtividade de leite por vaca. Houve 
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um aumento da produção na maior parte dos países produtores e do crescimento da oferta 

mundial e da qualidade de produção.  

 

2.1.1 O Principal Ativo de um Produtor de Leite 

 

Todo o produtor sabe que são vários os fatores que podem interferir na produtividade 

e rentabilidade em campo. No caso da produção leiteira, é preciso ficar atento desde o 

manejo no curral ou no pasto, higiene, alimentação do gado, suplementação, doenças a uma 

série de questões. Mas o produtor rural precisa ter em mente é que as vacas são o maior 

ativo de um produtor de leite “Se cuidarmos bem delas, com certeza cuidarão bem de nós‟‟ 

(SOUTO, 2016 apud AGROLINK, 2016, s/p.).   

 

Figura 1: Vacas pós ordenha 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 2: Vacas pós ordenha 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

2.1.2 Produtores rurais na atividade leiteira 

 

O produtor rural moderno ampliou a complexidade da atividade rural, de modo que 

as fazendas não constituem mais o seu limite, mas sim um conjunto muito mais amplo de 

atividades e setores que incluem toda a cadeia produtiva leiteira. Nesse sentido, houve a 

incorporação de novas concepções, ações e atitudes em tempos de produtividades e custos 

no mercado e de sobrevivência no cenário da pecuária leiteira nacional (VIEIRA, 2016 apud 

ROCHA 2017, s/p.).   

No Brasil, a cadeia agroindustrial do leite tem grande importância econômica e 

social. A produção primária do leite é um importante elo desta cadeia e está presente em 

todos os Estados da federação. Entretanto, o leite é produzido em sistemas de produção 

heterogêneos, com diferentes níveis tecnológicos, explorados com rebanhos formados por 

animais de origem variada (FERREIRA; GOMES, 2004 apud BARBIERI; OLIVEIRA, 

SABBAG, 2016).  
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Os produtores enfrentam os mesmos problemas que os demais setores, o que 

exigem do produtor rural uma nova visão de administração e gestão dos seus negócios. 

Diante do cronograma apresentado, é inegável a necessidade de abandonar a posição de 

fazendeiro para assumir a posição de gestor, independentemente do tamanho da propriedade, 

do seu sistema de produção ou ambiente tecnológico. O grande desafio é: evoluir da 

condição de proprietário para a de empresário rural (VIEIRA, 2016 apud ROCHA 2017, 

s.p).   

Dessa forma, o aumento da eficiência produtiva tornou-se um fator decisivo para a 

competitividade do setor leiteiro (REIS et al., 2001). Porém, como promover o aumento da 

eficiência produtiva em equilíbrio com eficiência econômica e um constante desafio para o 

produtor. 

 

2.2 PRODUÇÃO LEITEIRA NO MUNDO 

 

A produção de leite no mundo tem um papel fundamental em todas as economias, 

especialmente em países em que estão em franco desenvolvimento, porque além de envolver 

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

(ZOCCAL, 2017).   

No mundo a demanda de lácteos, tem se elevado consideravelmente bem nos 

últimos anos e esse cenário, consequentemente, tem impulsionado a produção de leite. A 

produção do leite vem crescendo, os principais países. Os EUA lideram o ranking, com 93,5 

mil t/ano, rebanho de 9,2 milhões de cabeças com o maior índice de produtividade média por 

vaca, 10.150 litros (ZOCCAL, 2017).   

 A produção mundial de leite de vaca em 2015 foi de 656 mil t, e os dez países com 

maior volume produziram 374 mil t, o que representa 57% do total, segundo os dados da 

FAO-Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Analisando o período 

de 2000 a 2015, os TOP 10 aumentaram o volume em 44%, índice maior que 34% da 

produção mundial. Os dez países com maior volume de leite de vaca são: Estados Unidos, 

Índia, China, Brasil, Alemanha, Rússia, França, Nova Zelândia, Turquia e Reino Unido. 

Vale lembrar que somando a produção de leite de búfalo, se inverte a primeira colocação, 

porque na Índia as búfalas produzem 79.900 t, e as vacas, 66.400 t, totalizando 146.000 t 

(ZOCCAL, 2017).   
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Durante os 15 anos avaliados, a China foi o país que mais cresceu, 335%, seguido 

pela Índia, 101%, e pela Turquia com 94%. Apenas a Rússia reduziu a produção de leite nos 

últimos 15 anos, uma diminuição de 40% no rebanho produtivo. O Reino Unido, a França e a 

Alemanha também reduziram o número de animais em ordenha e, sem exceção, os dez 

países cresceram em produtividade animal, principalmente a Turquia, China e Rússia 

(ZOCCAL, 2017).   

 

2.2.1 Os Principais Países na Produção de Leite 

 

A produção de leite cresce principalmente nos principais países produtores. Os 

EUA lideram o ranking, com 93,5 mil t/ano, rebanho de 9,2 milhões de cabeças e o maior 

índice de produtividade média por vaca, 10.150 litros. A produção mundial de leite de vaca 

em 2015 foi de 656 mil t, e os dez países com maior volume produziram 374 mil t, o que 

representa 57% do total, segundo os dados da (FAO) Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação. Analisando o período de 2000 a 2015, os TOP 10 aumentaram o 

volume em 44%, índice maior que 34% da produção mundial. Os dez países com maior 

volume de leite de vaca são: Estados Unidos, Índia, China, Brasil, Alemanha, Rússia, 

França, Nova Zelândia, Turquia e Reino Unido. Vale lembrar que somando a produção de 

leite de búfalo, se inverte a primeira colocação, porque na Índia as búfalas produzem 79.900 

t, e as vacas, 66.400 t, totalizando 146.000 t. A produção do leite cresce no mundo todo e os 

principais Países são; de acordo com (ZOCCAL, 2017):  

 

Fonte: Faostat, 2017 apud  Zoccal, 2017, s/p.  
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2.2.2 Produção de Leite no Brasil 

 

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). 

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 ao aumento do número de vacas ordenhadas do que ao 

aumento da produtividade (CANZIANI, 2003). 

A produção brasileira de leite deve crescer entre 2% e 2,5% neste ano de 2018, em 

um cenário de custo de produção mais elevado em relação a 2017, estima a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (MILKPOINT, 2018).   

A projeção representa um incremento menor que o reportado em 2017, estimado 

pela CNA em 4%, ou 34,9 bilhões de litros. Se a estimativa da entidade para o período se 

concretizar – os dados serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), a produção brasileira de leite em 2018 deverá chegar a 35,8 bilhões de litros, 

voltando aos patamares de 2014 (MILKPOINT, 2018). 

De acordo com o assessor técnico da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da 

CNA, Thiago Rodrigues, o aumento da captação de leite está amparado na expectativa de 

um incremento do consumo esperado para este ano com a melhora da economia. Tanta 

indústria quanto produtores estão animados com a projeção de crescimento do PIB para 

2018 (MILKPOINT, 2018).  

“Esse aumento da demanda deve garantir um cenário um pouco melhor de preços ao 

produtor neste ano”. Afirma o dirigente (CNA, Thiago Rodrigues) (MILKPOINT, 2018). 

Essa perspectiva de recuperação de preços ocorre após um ano de margens 

apertadas para o produtor de leite. Ainda que o custo de produção tenha recuado 4% no ano 

passado, devido à oferta farta de soja e milho (principais insumos para a alimentação dos 
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animais), o preço pago ao produtor recuou 8,7% no ano passado, para um valor médio de R$ 

1,1769/litro em 2017, segundo o CEPEA. Para o presidente do Sindicato da Indústria de 

Laticínios do RS (SINDILAT), Alexandre Guerra, 2018 será um período de margens 

ajustadas tanto para a indústria quanto ao produtor, após um ano trabalhando no prejuízo. 

“Isso será importante para recuperar as margens da indústria e, em um segundo momento, 

permitirá repasses ao produtor” (CAETANO, 2018, s/p.). 

A melhora dos preços deve ganhar fôlego em 2018, quando a safra termina no 

Sudeste e no Centro-Oeste, com o enfraquecimento das pastagens causado pelo término do 

período de chuvas, reduzindo a oferta de leite, ao passo que a demanda tende a aumentar 

com o fim das férias escolares (CAETANO, 2018).   

 

2.2.3 Produção de leite no Rio Grande do Sul 

 

Não é novidade a grandeza do Rio Grande do Sul na produção de leite. A região 

noroeste do estado, juntamente com o oeste catarinense e o sudoeste paranaense formam a 

grande bacia leiteira do Brasil. Produzimos leite suficiente para abastecer a demanda interna, 

enviar o excedente para outros estados e exportar. Mesmo se o consumo de lácteos chegasse 

ao recomendado pela OMS, é um excedente considerável. Junto a esse cenário, receber uma 

capacidade industrial ociosa de cerca de 30% e novos investimentos continuam sendo feitos. 

Mas, se recebemos produto sobrando no Estado, por que o investimento em plantas se tem 

industriais continuam sendo feitos (CITTOLIN, 2017).   

Hoje praticamente todo o excedente é enviado para o sudeste e nordeste do país. 

Muito pouco do que é fabricado no RS, é exportado. Em um cenário de crescimento da 

produção e do processamento de leite, somente vender leite para outros estados não será 

suficiente (CITTOLIN, 2017).   

O leite aqui produzido não possui qualidade e sanidade o suficiente para exportar. E 

quando significa a qualidade, não tem como falar apenas do CCS (Contagem de Células 

Somáticas) e CBT (Contagem Bacteriana Total), indicadores importantes para a qualidade 

do leite. Hoje, poucos estão preocupados com outro ponto importante: a composição do leite. 

O mundo remunera o produtor pela composição de sólidos do leite. O Brasil, por isso ainda 

tem muito que evoluir. A preocupação com os níveis de proteína, gordura e carboidrato 

deveria fazer parte da rotina do produtor (CITTOLIN, 2017).   
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A questão sanitária é outro ponto importante. Há um plano de controle e erradicação 

de brucelose e tuberculose que não sai do papel. Poucos são os produtores que aderem ao 

plano, que hoje tem adesão voluntária. A mastite ainda é um grande problema dentro das 

propriedades. A mastite subclínica não é tratada com a seriedade necessária e o produtor 

acumula prejuízos sem nem se dar conta.   

Sem acatar a qualidade e a sanidade, o RS não se constituirá em um Estado 

exportador de leite. Não será possível chegar aos melhores mercados, nem mesmo 

acrescentado valor ao nosso produto aqui produzido. Sem esse mercado, não haverá para 

quem vender o leite que é fabricado. O efeito em cadeia de situações como essa é desastroso 

para a todas as partes interessadas (CITTOLIN, 2017). 

 

2.2.4 Produção de Leite no Município de Água Santa/RS 

 

O município de Água Santa localiza-se na região Sul do Brasil, no nordeste do 

estado do Rio Grande do Sul (PREFEITURA ÁGUA SANTA, 2018). Conforme 

informações do Censo Demográfico 2010 (último), a população de Água Santa é de 

aproximadamente 3.722 habitantes e sua área territorial é de 291,9 Km2, sendo 66.3% 

pertencentes à zona rural e 33.7% na zona urbana (IBGE, 2010).  

Conforme levantamento de dados feito na prefeitura de Água Santa/RS existe 

aproximadamente 488 propriedades no município com gado de leite. Destas propriedades 

existem aproximadamente 7.663 cabeças de gado no município. Destas 7.663 cabeças de 

gados, 2.808 na linha de produção de leite, 2600 terneiros e o restante e de engorde para 

venda para o acoques ou consumo próprio dos agricultores (IBGE: senso agropecuário, 

2010). Destas 2.808 vacas leiteiras, 2.000 estão em pasto (campo aberto) e, 808 são em 

confinamento (vacas ficam fechadas em um lugar apropriadas).   

A produção anual no município de Água Santa de leite é de 36 milhões de litros, 

sendo que em torno de 3.200 hectares são usados para preparo de pastejem para os animais. 

Destes 3.200 hectares, 1.800 hectares são cultivados silagem para os alimentos dos animais e 

o restante é pasto verde, como aveia azevem, grama (IBGE, 2010).  

 

2.3 O QUE O MERCADO RESERVA PARA 2018 

 

O ano de 2017 será lembrado como um ano difícil para a pecuária leiteira, visto que 

foi marcado pela grande volatilidade dos preços ao produtor, que chegaram, no último 
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trimestre, aos menores patamares dos últimos cinco anos (valores reais deflacionados pelo 

IPCA dez/17), segundo pesquisas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA), da Esalq/USP. Para 2018, o cenário deve ser mais positivo, pois alguns fatores 

sinalizam a diminuição do desequilíbrio entre demanda e oferta, o grande “vilão” de 2017. 

Do lado da demanda, as perspectivas de recuperação da atividade econômica devem 

melhorar as vendas. Algumas projeções do Ministério da agricultura indicam que a produção 

de leite deve crescer a uma taxa anual entre 2,1 % e 3% nos próximos 10 anos, mas a difícil 

crise enfrentada pelo setor em 2017 pode ser fator de grande desestímulo. Todos esses 

fatores indicam que a expansão da capacidade produtiva de leite deve ser limitada em 2018, 

o que pode refletir em preços mais elevados tanto para o produtor quanto para a indústria. Só 

assim é possível ao pecuarista estar atento às oscilações de custos na sua propriedade 

(FALCE, 2018).   

 

2.4 CUSTOS LEITEIROS NA PROPRIEDADE RURAL 

 

2.4.1 Contabilidade na Propriedade 

 

O cenário econômico tem objetivo e necessidade de obter a contabilidade de custos 

na propriedade dado que, torna se uma ferramenta importante para que o proprietário 

conheça seu negócio, controlando e planejando a sua propriedade.   

Com o aumento da competitividade que vem ocorrendo na maioria dos mercados, 

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

quando da tomada de decisões em uma empresa. O que ocorre devido a alta competição 

existente (MARTINS, 2010) 

Segundo Leone (2000), a contabilidade de custos é uma atividade que se assemelha 

a um centro processador de informações, que recebe (ou obtém) dados, acumula-os de forma 

organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informações de custo para os diversos 

níveis gerenciais. 

Os aumentos dos custos dos produtos tornam a contabilidade um passo muito 

importante no cuidado na receita de gastos na propriedade.   

A contabilidade de custo tem duas funções que é o controle (entrada e saída) e a 

tomada de decisão para o futuro da propriedade    
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2.4.2 Gastos 

 

Compra de produtos ou serviços, que gera o financeiro para a propriedade, produto 

ativo (dinheiro) (GREPALDI, 2012).   

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

ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício 

esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro) ‟‟.   

 

2.4.3 Custos 

 

No entender de Crepaldi (2012) os custos são gastos relacionados a bens ou 

serviços, utilizados na propriedade, os quais são todos os gastos relativos a atividade de 

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

produtos e serviços produzidos pela entidade”.  

Para Wernke (2004) gastos são aqueles gastos tendem a se manterem constantes 

mesmo que o volume de produção altere. São custos que tem seu montante fixado não em 

função de oscilações na atividade, ou seja, sem vínculo com o aumento ou a diminuição de 

produção.  

Com relação aos custos fixos nas empresas, importante destacar que são gastos que 

se mantêm constantes independentemente do número de produção, um exemplo claro disso é 

o aluguel da terra, pois, se você ocupar só para o plantio de aveia uma única vez nos anos o 

valor do aluguel da terra da não mudará, porém se produzir mais na terra o valor do aluguel 

rateado diminuirá no preço final do produto. Segundo Leone (2000) o custo fixo é variável 

por unidade. A medida que as produções das unidades crescem os custos fixos diminuem, 

uma vez que os valores dos custos são fixos e a quantidade produzida vária tanto para mais, 

quanto para menos.  

Para Martins (2010) os custos fixos são fixos dentro de certos limites e da oscilação 

das atividades propostas, sendo que são proporcionais ao volume de produção, ou seja, quanto 

mais se produz menor é o custo fixo, e quanto menor a produção maior será o custo fixo. 

Desta forma custos fixos são custos fixados a produção, não tendo influência nenhuma com 

quantidade de produtos produzidos, contudo, quanto mais produtos são fabricados menores 

vai ser o custo fixo por produto, e quanto menos produto for produzido maior será o custo 

fixo por produtor. 
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2.4.4 Despesas 

 

Despesas são gastos com bens ou serviços não utilizados nas atividades produtivas e 

consumidos com a finalidade de obtenção de receitas. Em termos práticos, nem sempre é 

fácil distinguir custos de despesas. Pode ser, entretanto, propor uma regra simples do ponto 

de vista didático; todos os gastos realizados com produtos agrícolas, até que estes estejam 

prontos, são custos: a partir daí são despesas (CREPALDI, 2012, p. 99).   

 

2.4.5 Perdas 

 

Perda é um gasto que não estava planejado, não está no orçamento de custos da 

propriedade rural (fatores externos), (CREPALDI, 2012, p.99). 

 

2.4.6 Tipos de Custos 

 

2.4.6.1 Custos fixos 

 

Custos fixos são despesas que já sabe quem tem o valor para pagar, na propriedade 

leiteira rural são os gastos com arrendamento de terra, semente para plantar o pasto e a 

silagem o adubo, o diesel para plantar e abastecer a comida para os animais.   

Para Wernke (2004) são gastos constantes, nem que o volume altere. São custos que 

tem o montante fixado na atividade, sem vínculo com o aumento ou diminuição.  

 

2.4.6.2 Custos variáveis 

 

Custos variáveis no entender de Martins (2010) são aqueles que ocorrem quando 

tem que fazer um serviço que não está no orçamento e não se consegue fazer sozinho. Deve-

se pegar outra pessoa para ajudar em um período pequeno, utilizando mão de obra 

terceirizada ou diarista.   

Segundo Wernke (2004) os custos variáveis estão diretamente ligados com o 

volume da produção. Quanto maior for a produção maior será os custos variáveis, quanto 

menor for o volume, menor será o custo variável.   
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Martins (2010) afirma que os únicos custos que são realmente variáveis são os 

custos com matéria-prima, podendo acontecer que o grau de consumo dessa matéria-prima 

não seja proporcional ao grau de produção. Por exemplo, certas indústrias têm perdas no 

processamento da matéria-prima que podem ser diminuídas quando aumentada a produção e 

aumentadas quando diminuída a produção. 

Portanto, os custos variáveis para os autores supracitados variam de acordo com a 

produção. Quanto mais se produz, maior é o custo variável e quanto menor for a produção, 

menor é o custo variável.  

 

2.4.6.3 Custos Diretos 

 

Importante salientar que para Wernke (2004) os custos diretos são aqueles que 

podem ser agregados direto no produto como materiais consumidos, horas de mão de obras, 

matérias consumidas. Pode-se considerar ao custo tudo aquilo que é diretamente ao produto 

ou atividade, sem necessidade de rateio.   

São os gastos apropriados às unidades produzidas, ou seja, são aqueles gastos que 

são identificados como pertencentes a este ou àquele produto. São gastos que não são 

rateados, pois são específicos dos produtos em fabricação diz Wernke (2004), e ainda um 

exemplo claro de custo direto o autor coloca como item a matéria-prima, pois com ela é que é 

produzido o produto. 

Para Silva (2008), custos diretos são aqueles diretamente identificados e associados 

ao produto, não necessitando de rateio para alocação. Exemplo disso é a matéria-prima, mão 

de obra direta, embalagens. 

Desta forma os custos diretos irão ser alocados diretamente nos produtos no 

momento em que ocorrer a produção, ou seja, irão direto para o produto sem haver sistema de 

rateio de custos. 

 

2.4.6.4 Custos Indiretos 

 

Custo indireto é todo o produto que é colocado e tem que ser rateado com o 

montante final para ser diluído no custo do produto. Um exemplo de custo indireto citado 

por Wernke (2004) é a proteína que espalhada na silagem para o preparo, quando está pronta 

na socagem do produto.   
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Para Neves e Viceconti (2010) são custos que complementam uma atividade e são 

incorridos de forma indireta ou geral, participando, de todos os bens ou serviços produzidos 

ou serviços prestados. 

Desta forma os custos indiretos irão ser alocados diretamente nos produtos no 

momento em que ocorrer a produção, ou seja, irão direto para o produto devendo haver 

sistema de rateio de custos. 

 

2.5.7 Métodos de Custeio 

 

Pode-se dizer que os métodos de custeio são utilizados para extrair informações para 

tomada de decisão, sendo que o método de custeio por absorção é o único método aceito por 

lei para o fisco. Nos métodos de custeio, um dos fatores é separar os custos e atribuir o valor 

aos produtos da forma mais correta possível. Para definir métodos de custeio Crepaldi (2010) 

cita que são métodos de apropriação dos custos. 

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

dentre eles o Método de Custeio baseado em Atividades (ABC), Custeio por Absorção e 

Custeio Variável. No método de custeio, um dos fatores é separar os custos e atribuir o valor 

aos produtos da forma mais correta possível (WERNKE, 2004).   

Sendo assim, entende-se que os métodos de custeio, são as diferentes formas de 

como as empresas agregam o preço de venda através das informações dos custos gerados na 

fabricação dos produtos. Com isso, tais métodos são grandes aliados para a contabilidade 

gerencial através de informações para a tomada de decisão. 

 

2.5.7.1 Custeio de absorção 

 

VanDerberck e Nagy (2003) explicam que neste tipo de custeio tanto faz ser fixo ou 

quando são variáveis, são atribuídos no produto no final. O Custeio de Absorção pode ser 

considerado o método que apropria todos os custos em um só produto, sem haver nenhuma 

distinção de custeio. Então pode-se dizer que este método de custeio pode ser considerado 

como o método que apropria todos os custos, sejam fixos ou variáveis aos produtos, sem haver 

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

receitas obtidas são incorporadas ao valor dos estoques.  
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O custeio por absorção tem como principal característica atender ao fisco é um dos 

mais utilizados por ratear os custos indiretos aos produtos e por não alocar as despesas como 

custos, e sim diminuí-las no resultado final.  

No custeio por Absorção são alocados ao custo final do produto, todos os custos não 

diferenciando se eles serão fixos ou variados. De acordo com Wernke (2004), consiste na 

apropriação de todos os custos de produção aos produtos, de forma direta ou indireta mediante 

critérios de rateios.  

Conforme esclarece Martins (2010, p. 37)  

Custeio por absorção é o método derivado da aplicação dos Princípios de 

Contabilidade Geralmente Aceitos, nascido da situação histórica mencionada. 

Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os 

de produção; todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para 

todos os produtos ou serviços feitos (MARTINS, 2010, p. 37). 

 
Ainda sobre custo de absorção, Leone (2000) ressalta que o método de custeio por 

absorção é aquele que inclui todos os custos diretos e indiretos de fabricação de um período 

das suas diferentes atividades industriais, e irá passar por um critério de rateio para gerar o 

rendimento de cada atividade.  

 

Quadro 1: Esquema do custeio por absorção 

 
   Fonte: Dutra (2010, p. 242) 
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Nesse custeio todos os custos de produção são apropriados aos produtos, nos custos 

diretos como é o caso do material direto e a mão de obra e nos custos indiretos a produção. As 

despesas são excluídas do método. De acordo com Wernke (2004), devem integrar o custo 

dos bens e serviços vendidos. 

 

2.5.7.2 Custeio direto /variável 

 

No custeio direto ou variável são válidos apenas os produtos alocados no custeio 

direto ou variável, os fixos são separados e são considerados como despesas no período indo 

direto para o final do resultado.  O custeio direto ou variável dá uma maior segurança para o 

produtor com a referência de informação para o produtor tomar suas decisões na sua 

propriedade (SCHIER, 2006).   

O método de custeio variável ou direto considera na alocação dos custos somente 

aqueles custos indiretos e os gastos incluídos para a fabricação de certo produto, sem levar em 

consideração os custos fixos, também não atende as normas do fisco. Conforme Schier 

(2006), o método variável vem em relação aos custos que variam de acordo com a quantidade 

produzida, ou seja, o volume de produção. E ainda ressalta que os custos fixos independem do 

volume de produção, não alteram o valor independentemente do volume de produção. 

Para Crepaldi (2010, p. 232), o custeio variável “conhecido também por custeio 

direto é um tipo de custeamento que considera como custo de produção de um período apenas 

os custos variáveis e gastos incorridos, desprezando os custos fixos”. 

Segundo Dutra (2010), o método de custeio direto é baseado na margem de 

contribuição, pois se resume na diferença entre a receita total das vendas com a soma de 

custos e despesas variáveis, e fica mais fácil a visualização do potencial que cada produto tem 

para absorver os custos fixos e proporcionar lucro. 

 

Quadro 2: Esquema de custeio direto ou variável 
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    Fonte: Dutra (2010, p. 248). 

 

Por fim, percebe-se que o custeio variável proporciona uma maior segurança com 

relação à produção de informações para a tomada de decisão, além de este método não adotar 

os critérios de rateio para apropriação de custos fixos. 

 

2.5.7.3 Custeio baseado no ABC 

 

O custeio ABC (Activity-BasedCosting) é um custeio que reduz as diferenças que 

são provocadas pelo rateio do custo direto ou variável, e o custo ABC, não é aceito no fisco, 

é uma ferramenta muito poderosa para o controle de gastos e tem uma visão muito mais 

adequada para o custo e benefício em cada atividade (MARTINS, 2010).   

O Custeio Baseado em Atividades, conhecido como ABC (Activity-BasedCosting) é 

um método de custeio que procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos 

custos indiretos. O ABC pode ser aplicado também aos custos diretos, principalmente à mão 

de obra direta, porém não haverá diferenças significativas em relação aos chamados “sistemas 

tradicionais”, a diferença fundamental está no tratamento dos custos indiretos relata Martins 

(2010).  
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Para entender melhor o custeio baseado em atividades (ABC), Dutra (2010) explica, 

que o método atribui aos objetos de custeio, os produtos, serviços, clientes, etc. Esse método 

não pode ser utilizado para apuração de impostos, pois somente é utilizado para fins de 

gerenciamento. Veja o quadro abaixo. 

 

   Quadro 3: Esquema do custeio baseado em atividades (ABC) 

 
    Fonte: Dutra (2010, p. 250) 

 

Para Bornia (2010, p.111), “a ideia básica do ABC é tomar os custos das várias 

atividades da empresa e entender seu comportamento, encontrando bases que representem as 

relações entre os produtos e essas atividades”. 

 

   Quadro 4: Lógica de funcionamento do ABC 

 
    Fonte: Wernke (2004) 

 

Importante destacar que o custeio ABC, dá importância ao estoque e também aos 

custos das atividades, proporcionando aos gestores informações essenciais para a tomada de 

decisão. 

 

 



33 

 

2.5.7.4 Custeio RKW 

 

Neste método de custeio todos os custos e despesas são alocados ao produto, para 

então formar o preço de custo. Juntam-se todos os custos de produção por setores e as 

despesas também. Depois de separado por setores, serão alocados o valor aos produtos. 

RKW (ReichskuratoriunfurWirtschaftlichtkeit) é um processo de fixação de preço 

do produto com base na alocação dos custos fixos e variáveis, depois que estão todas as 

despesas junto pode ser alocado no valor do produto. O RKW trabalha com apenas custo 

indireto e tem como característica principal a divisão por centro de custo (MARTINS, 

2010).   

 

2.5.8 Custo Leiteiro na Propriedade 

 

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

rápidos ajustamentos estratégicos e estruturais do setor agroindustrial do leite. Uma vez que 

a desregulamentação do mercado de leite e, posteriormente, a abertura comercial da 

economia brasileira resultaram em um mercado competitivo em termos de qualidade, 

produtividade e escala de produção. 

Podem ser encontradas duas estruturas ou dois métodos para determinar o custo de 

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

Operacional (MAHER, 2001). 

O custo na atividade leiteira sempre foi tema de discussão principalmente por causa 

do desconhecimento a respeito de critério adotados nas propriedades leiteiras. No caso do 

leite está constatado que é ainda mais importante pelo não entendimento das atividades que 

envolvem a produção leiteira. Acredita-se que as principais decisões para conhecer os custos 

na propriedade leiteira são mão de obra permanente (salários e encargos trabalhistas); 

alimentação (ração, pastagens, fenos e outros); sanidade (álcool, vacinas, água oxigenada e 

outros); reprodução (sêmen e aplicador, luvas e outros);ordenha(detergente, escovas, papel 

toalha) e ainda impostos e taxas que incidem na nota mensal do produtor.  

 

2.5.9 Procedimentos Práticos para Definir o Custo 

 

Para Silva (2003; 2013) a contabilidade simplificada em uma propriedade não 

envolve lançamentos, mas os registros de despesas e receitas de cada atividade, que 
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permitem o planejamento e controle das atividades produtivas. No que se refere aos custos 

de uma pequena propriedade que atua com a produção de leite é necessário o 

acompanhamento constante, com descrição dos custos variáveis e despesas gerais, custos 

fixos, cálculo de todas as receitas relacionadas com a atividade e determinação do custo de 

produção de um litro de leite (SILVA, 2013). Assim o produtor pode obter dados mensais 

importantes para a tomada de decisão, como a margem bruta, a margem bruta por real 

aplicado, a margem bruta por litro, o custo variável por litro produzido, o lucro líquido total 

e o lucro por litro produzido (SILVA, 2003; 2013).   

 

2.5.10 Componentes a serem calculados nos custos do leite 

 

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

(2001) somente em 2001 foi adotado um critério metodológico a fim de apresentar 

resultados significativos e comparativos. Com a adoção desse critério chegou-se a uma 

primeira homogeneização dos cálculos, onde os itens de custos a serem contemplados 

envolvem alimentos concentrados, alimentos volumosos, leite, sal mineral, 

medicamentos/vacinas, energia/combustível, inseminação artificial, manutenção e reparos, 

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

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

2001). 

 

2.5.11 Cálculo final da produção de leite 

 

 Esse tópico visa explicar como é possível calcular todos os custos na propriedade 

leiteira, verificar qual o valor que o Laticínio pagou no mês e ratear com a quantidade de 

leite que foi entregue para saber qual o lucro por litro que teve no período.  

 

2.5.12 Margem de contribuição 

 

A Margem de Contribuição é o valor que sobra da receita para pagar os custos 

fixos, e ter o lucro após as vendas. É atribuído esse nome por que a Margem é a diferença 

entre o preço de venda e os custos e despesas desta venda, e a Contribuição representam o 

quanto o valor das vendas contribui para o pagamento das despesas fixas e também para 
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gerar o lucro. A Margem de Contribuição ligada ao Custeio Variável possibilita vantagens 

importantes ao negócio, como: decisões a respeito de quais produtos a empresa pode deixar 

de comercializar, a identificação do Ponto de Equilíbrio, caso a empresa possua poucos 

recursos disponíveis qual seria o produto que traria mais retorno, o marketing, campanhas, 

promoções, a quantidade de venda necessária para obtenção de resultados, além do 

descobrimento do produto com maior margem de contribuição e incentivo a venda do 

mesmo (BORNIA, 2002, p. 71).  

2.5.13 Ponto de equilíbrio 

 

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

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

manufatura e vender o produto, mas sem obter lucro”.  Concorda Wernke (2005, p. 139) 

acrescentando que “o ponto de equilíbrio é o volume de vendas em que a margem de 

contribuição total se iguala às despesas e custos fixos, isto é, o volume de vendas no qual a 

empresa não tem lucro, nem prejuízo”.   

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

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

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

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

 

                       Ponto de Equilíbrio: Custos + Despesas Fixas 

                                       Margem de Contribuição Unitária  

Após tais definições, pode-se definir que ponto de equilíbrio é quando a receita de 

vendas é suficiente para cobrir todo o gasto com produção e venda do produto, sem que haja 

lucro ou prejuízo.  

 

2.5.14 Preço de venda 

 

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

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

regiões e que há uma relação de dependência de longo prazo entre os preços do leite ao 

produtor nas diversas regiões. O preço ao produtor em um determinado estado está ligado 
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fortemente ao preço em outro estado (Barros et al. (2002), citado por CANZIANI et al., 

2003).   

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

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

consideravelmente conforme a disputa regional pela produção e o volume individual 

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

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

utilizado pelas indústrias no país. Assim, o preço efetivamente pago aos produtores por parte 

das empresas difere de acordo com o produtor. Cada laticínio tem um sistema próprio de 

bonificações e descontos de forma que o seu preço médio final é resultado da sua política 

leiteira.   

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

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

produtores entre si – especialmente aqueles que se enquadram nos atributos procurados por 

elas (volume, qualidade e preço) Barros et al. (2002, apud CANZIANI et al., 2003). Um 

grande produtor vai receber mais para viabilizar a “linha” em que se encontra, e é ele que 

possibilita a coleta do leite dos pequenos produtores que estão nessa linha de leite 

(CANZIANI et al., 2003).   

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

produto entre os meses de fevereiro a agosto e desvalorização entre setembro a janeiro, o 

mesmo ocorrendo com os preços do leite UHT ao consumidor (CANZIANI et al., 2003). O 

estudo de Barros et al. (2002), citado por Canziani et al. (2003), indica que os preços deste 

produto e da matéria-prima ao produtor variam praticamente na mesma forma e intensidade.  
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3 METODOLOGIA 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto seus objetivos, este trabalho foi caracterizado como um estudo exploratório, 

pois o estudo faz um levantamento de dados na propriedade leiteira, também é realizado 

uma análise das relações variáveis para um posterior efeito ou resultado na propriedade.   

Quanto sua natureza este trabalho se característica como teórico empírico, pois foi 

baseado em livros que falam qual o melhor modelo para aplicar o trabalho. Quanto ao 

tratamento de dados é qualitativo, pois envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no 

contato direto do pesquisador com a situação estudada. Os procedimentos técnicos do 

trabalho são documentais, foram feitos levantamentos de documentos disponibilizados pelo 

produtor buscando informações quanto ao custo na produção do alimento para o gado, o 

custo para a manutenção e valores referentes à venda do produto no final do período. 

Também se caracteriza como um estudo de caso tendo em vista a observação de 

identificação de algum problema desenvolveu-se também o levantamento dos custos que o 

produtor tem na produção. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

O estudo realizou-se na propriedade do Sr. Elton Giacomim, na comunidade Rio 

Carreteiro do município de Água Santa/RS. A propriedade tem 90 hectares de plantio no total 

sendo que 44 hectares e retirado para o plantio de pasto para os animais e o restante para 

plantio de outras culturas, sendo que existem na propriedade 53 animais, 40 vacas em 

lactação, retirando em torno de 600 litros de leite por dia, conta com 8 terneiros em 

crescimento, 3 animais em um confinamento sendo preparado para o abate e 2 vacas secas. 

Sendo que atualmente conta com o casal e seus filhos para designar as tarefas voltadas com o 

manuseio da propriedade e dos animais. A propriedade trabalha com vacas de leite desde anos 

de 2008 e vem se destacando na produtividade, com boa qualidade e alta quantia de leite por 

animal. Com o passar do tempo e o crescimento de animais e quantia de leite produzido, 

surgiu a necessidade de implantar um controle administrativo e financeiro que serve para 

mostrar as necessidades do dia a dia. A atividade leiteira não é somente tirar leite, é 

fundamental saber qual o custo de sua produção. 
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Figura 3: Mapa do Total da Propriedade 

 

 

Fonte: https://earth.google.com/web/@-28.13920207,- 52.08887144,618.38303768a,1655.07046518d,35y, 

49.07754256h,0t,0 

 

 

Figura 4: Mapa da Propriedade - Plantio de Aveia 

 

 

Fonte:https://earth.google.com/web/@-28.13965791,-52.09503209,629.0289603a,2540.20351555d,35y, 
7.09979071h,0t,0r 
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi feita de maneira presencial, observando documentados e com 

entrevista não estruturada. Esta entrevista ocorreu em forma de perguntas e respostas do 

produtor, com questões específicas na produção do gado na propriedade, no manuseio, a 

preparação dos produtos, a quantidade de alimentação para cada animal, o cuidado que o 

produtor tem na prevenção de doenças nos animais, como é feito o rodízio de animais em 

lactação, se os animais (terneiros) recém-nascidos ficam com as vacas ou dão outros 

destinos, como são feitos o plantio e a colheita do produto para os animais e como é feito o 

manuseio do solo para o plantio dos alimentos dos animais.   

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Com os dados em mãos de gastos na propriedade rural e a quantidade de leite, foi 

feito a tabulação dos gastos objetivando identificar o resultado operacional da propriedade, 

após o levantamento, os valores foram apresentados ao proprietário verificando a correta 

interpretação e mensuração dos mesmos. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

O presente estudo de Apuração de Custos e Análise de resultado da Produção leiteira 

em uma Propriedade Rural foi realizado na propriedade do senhor Elton Giacomin. A 

propriedade se localiza no interior do município de Água Santa/RS. A propriedade possui 90 

hectares sendo 82 hectares agricultáveis e 7 hectares de reserva legal, sendo que destes 89 

hectares, 44 são para o cultivo de alimentos para o gado de leite da propriedade. 

Na propriedade, a produção de leite é desenvolvida a mais de dez (10) anos, sendo que 

nos primeiros anos o processo era manual e a produção era pouca e com o passar do tempo foi 

sendo evoluindo a plantel e adquirido ferramentas para ajudar na produção. Hoje a 

propriedade conta com 2 pavilhões ,1 para o trato e outro para a retirada de leite dos animais 

onde está localiza a ordenha. 

 

Tabela 1 – Recursos/Bens 

 

BENS VALOR (R$) 

Trator 23.000,00 

Máquina  20.000,00 

Silo  15.000,00 

Ordenhadeira  4.000,00 

Tanque  11.500,00 

TOTAL 73.500,00 

   Fonte: Dados da pesquisa  

 

 

. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 RECEITA BRUTA 

 

De acordo com o levantamento realizado na propriedade juntamente com o 

proprietário, tomou-se os dados de receita no período de janeiro a abril 2018. 

As receitas brutas do período de janeiro a abril de 2018 estão explicitas nos quadros 

abaixo. 

 

Tabela 2: Receita bruta 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

Receita Bruta 35.200,00 33.040,00 36.250,00 36.250,00 

R$/litro (1,10) (1,18) (1,25) (1,35) 

Litros 32.000 28.000 29.000 27.500 
  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar a tabela acima observa-se a receita bruta da propriedade no período de 

janeiro a abril de 2018. De janeiro para fevereiro a receita bruta diminuiu em R$ 2.160,00. 

Sendo que nos meses subsequentes, ou seja, de março para abril houve um aumento de apenas 

R$ 875,00. Em média a receita bruta da propriedade foi de R$ 35.403,75 mensais. Com 

relação ao preço do litro do leite o que se observa é um aumento de 22,72% no período de 4 

meses e com relação a produção de leite o que se percebe é que houve uma diminuição 

bastante significativa. 

 

5.2 CUSTOS DIRETOS VARIÁVEIS 

 

Tabela 3: Custos Diretos Variáveis 

Custo Direto Variável 

     

 
Janeiro Fevereiro Março Abril 

Alimentação 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 

Custo ração 4.493,00 4.103,23 4.159,47 3.561,79 

Pastagem inverno 1.545,00 1.545,00 1.545,00 1.545,00 

Pastagem verão 573,86 573,86 573,86 573,86 

Silagem milho 1.877,59 2.267,91 2.211,67 2.809,35 

Total 8.490,00 8.490,00 8.490,00 8.490,00 

Produção mensal (Litros) 32.000 28.000 29.000 118.000 

Custo Variável por Litro 0,27 0,30 0,29 0,07 
   Fonte: Dados da pesquisa 
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Os custos variáveis diretos apresentados na tabela acima estão relacionados com a 

alimentação que foi consumida pelos animais no período de janeiro a abril de 2018, sendo 

eles: custo da ração, pastagem de inverno, pastagem de verão e silagem de milho. Observa-se 

que não teve aumento no custo da pastagem de inverno e de verão; o preço da ração em médio 

baixou, sendo que apenas a silagem de milho apresentou um aumento de R$ 931,76 um 

aumento de quase 50%. Quanto a produção mensal de leite pode-se dizer que ela diminuiu em 

quatro meses 4.500 (quatro mil e quinhentos litros). O custo por litro de leite teve uma 

variação mínima que foi de R$ 0,04.  

 

5.3 CUSTOS INDIRETOS FIXOS 

 

Tabela 4: Custos Indiretos Fixos 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nos custos indiretos fixos estão relacionados a depreciação que é o valor calculado das 

máquinas e equipamentos, trator, galpão, ordenhadeira e as vacas leiteiras que a propriedade 

possui, sendo que a depreciação total foi calculada em R$ 5.612,50. O Pró-labore que 

representa a remuneração dos sócios da empresa e é referente ao trabalho exercido por eles, 

sendo que o proprietário não conta este gasto, pois não possui sócios. Na mão de obra (um 

funcionário) e encargos o valor gasto mensalmente é de R$ 2.064,82. Outro custo fixo 

indireto diz respeito ao pagamento do arrendamento de parte da terra, fixado em R$ 2.916,67 

pagos mensalmente. 

 

5.4 DEPRECIAÇÃO 

 

Tabela 5: Depreciação 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com a tabela 8, a depreciação mensal das vacas é de R$ 4.166,67, as 

máquinas e equipamentos depreciam num valor mensal de R$ 612,50 e já as instalações o 

valor de R$ 833,33 de depreciação mensal. O valor total da depreciação foi de R$ 5.612,50 

mensais. 

 

5.5 CUSTOS INDIRETOS VARIÁVEIS 

 

Tabela 6: Custos Indiretos Variáveis 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No item da manutenção e limpeza constam todas as manutenções feitas no período, 

sendo elas tanto nas máquinas ou equipamentos e também nas cercas das pastagens, a tabela 

acima mostra que não ouve variação no custo manutenção permanecendo em R$ 287,50. A 

energia elétrica, gasta na propriedade no período com a utilização da ordenhadeira e no galpão 

dos animais apresentou uma baixa de R$ 90,00. 

Também é incluído neste item todos os gastos feitos na limpeza dos equipamentos da 

ordenha que ficou em média R$ 61,25 mensais. Na parte da saúde animal estão relacionados o 
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veterinário, os medicamentos e vacinas todos os que foram feitos nos animais, tendo um gasto 

mensal de R$ 633,33. A água que os animais consomem teve um custo que se manteve em R$ 

16,67. 

 

5.6 DESPESAS OPERACIONAIS 

 

Tabela 7: Despesas Operacionais 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação as despesas operacionais, ou seja, as taxas referentes a contabilidade, e a 

assessoria somam um total de R$ 100,00 mensais e os gastos com telefone R$ 60, 00, o que se 

percebe na tabela acima é que durante os quatro meses o preço se manteve, sendo apresentado 

um total de R$ 160,00 por mês. 

 

5.7 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Demonstrativo de Resultado 
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DRE - Demonstrativo de Resultado  

      

 

 
Janeiro Fevereiro Março Abril TOTAL % 

Receita Bruta 35.200,00 33.040,00 36.250,00 37.125,00 141.615,00  

(-) Funrural (528,00) (495,60) (543,75) (556,87) (2.111,10)  

( = ) Receita 

Operacional Bruta 34.672,00 32.544,40 35.706,25 35.706,25 138.628,90 
 

( - ) Custo Direto 

Variável (8.490,00) (8.490,00) (8.490,00) (8.490,00) (33.960,00) 
 

( - ) Custo Indireto Fixo (19.593,99) (19.593,99) (19.593,99) (19.593,99) (78.375,95)  

( - ) Custo Indireto 

Variável (1.737,50) (1.726,50) (1.641,50) (1.641,50) (6.747,00) 
 

( = ) Lucro Bruto 4.850,51 2.733,91 5.980,76 6.842,00 20.407,18  

( - ) Despesas (160,00) (160,00) (160,00) (160,00) (640,00)  

( = ) Lucro Líquido 4.690,51 2.573,91 5.820,76 6.882,84 19.968,02 14% 

Produção mensal (Litros) 32.000 28.000 29.000 29.000 118.000  

Resultado por litro (R$) 0,15 0,09 0,20 0,24 0,17  

  Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Demonstrativo de Resultado apresenta as receitas brutas, receita operacional bruta, 

informando o lucro líquido obtido e o resultado por litro de leite da propriedade em estudo no 

período de janeiro à abril de 2018.  

Verificou-se que a receita tem variações durante o período, isso é decorrente da 

produção de leite que em alguns meses é maior e em outros a produção é menor, e isso 

repercute na rentabilidade por litro no final do mês isso, sendo isso consequência da 

diminuição de pastos e a vacas que entram no seu período de pré-parto. 

Através da tabela pode-se analisar que a propriedade em estudo obteve um Lucro 

Líquido positivo durante o período em estudo no valor de R$ 18.905,94, possuindo um lucro 

líquido mensal de R$ 4.939,20, o que representa uma rentabilidade de 14%. A menor baixa 

por litro de leite verificou-se em fevereiro R$ 0,09 e o maior preço em abril R$ 0,24. O 

resultado do lucro por litro de leite que o proprietário obteve nos quatros meses em estudo 

ficou em média R$ 0,17 por litro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A contabilidade de custos auxilia o produtor na tomada de decisão e planejamento, 

determinando os custos de produção e informando se a atividade é viável para a propriedade 

ou não. A contabilidade de custos é uma ferramenta muito importante para as empresas, pois 

ajuda na melhoria e também na ampliação de uma atividade já desenvolvida em uma entidade, 

considerando os resultados obtidos por meio desta. 

O presente estudo sobre a viabilidade econômica forneceu informações necessárias e 

importantes para analisar se é viável ou não a produção de leite na propriedade rural em 

questão, servindo de base para uma decisão mais segura a um futuro investidor interessado em 

entrar no setor como produtor de leite. Sendo que para efetuar esta análise utilizou-se o 

método de custei direto para avaliar o retorno gerado pela atividade leiteira, considerando os 

custos diretos e indiretos a renda bruta e o lucro líquido. 

Por meio deste método pode-se verificara viabilidade econômica do investimento na 

propriedade rural, pois a mesma apresenta bons indicadores de rentabilidade, embora os 

gastos apresentados sejam elevados podendo assim o produtor permanecer neste ramo de 

atividade. 

 Verificou-se que a produção leiteira é uma atividade importante não só para a 

propriedade investigada, mas também para a região onde ela está localizada, visto que o 

agronegócio do leite é um dos negócios mais importantes da economia, caracterizando-se 

como uma grande alternativa para a geração de emprego e renda, também nas pequenas 

propriedades rurais, fazendo com que o homem permaneça no campo. 

Ao concluir o estudo foi possível identificar que a propriedade obteve um bom 

resultado no fim do período, após serem deduzidos todos os custos, restam uma média na 

rentabilidade no período dos 4(quatro) meses um valor de 0,17 por litro. Sabendo que os 

proprietários retiram o Pró-labore no valor de R$ 9.000,00 ao mês.  
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APÊNDICE A – Mapas e fotos da propriedade do Sr. Elton Giacomim – Rio 

Carreteiro/Água Santa/RS 

 

Mapa da propriedade – Plantio de sorgo 

 

Fonte: https://earth.google.com/web/@-28.13908449,- 52.09366222,630.69483761a,2209.15767847d, 35y, 

-0h,0t,0r 

 

 

Mapa da Propriedade – Plantio de Milho 

 

 

Fonte:https://earth.google.com/web/@-28.13917133,-52.09142227,635.05701174a, 1418.72097497d,35y, 

0h,0t,0r 
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Galpão para os animais 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Galpão para os animais visto de fora 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Sala do Resfriador e Ordenha dos Animais 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Silo de Ração 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa
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