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RESUMO 

 

 

O trabalho realizou-se em uma pequena propriedade rural na comunidade de Linha 

Scariot, interior do município de Tapejara, onde é desenvolvida a prática leiteira. O 

estudo tem por objetivo identificar os custos da atividade leiteira através do método 

de custeio direto. A coleta dos dados se deu por meio de visitas feitas a propriedade 

e com o auxílio dos proprietários, fornecendo as informações e documentos 

necessários para o desenvolvimento do mesmo. Identificou-se os custos da 

propriedade, sua receita líquida, margem direta e o lucro do período. Verificou-se 

que a propriedade possuí 30,74% de custos diretos, 26,91% de custos indiretos, 

66,93% de margem direta e 40,02% de lucro no período analisado, o que a 

propriedade obteve após serem deduzidos todos os seus gastos e despesas e onde 

podemos concluir que a propriedade possuí um bom retorno, sendo que a 

lucratividade é satisfatória. 

 

Palavras-chave: Contabilidade de Custos. Método de Custeio Direto. Atividade 

leiteira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Contabilidade voltada para o setor rural demonstra o desempenho do 

negócio, indicando se o mesmo está atingindo as metas e objetivos esperados. 

Também é utilizada como uma ferramenta gerencial que contribui para o 

planejamento, controle e ajuda na hora da tomada de decisão, é um método pouco 

utilizado no agronegócio, os proprietários acabam tendo pouco conhecimento sob o 

assunto possuindo às vezes dificuldades de registro ou controle do negócio. Cabe 

ao produtor se permitir conhecer de que forma é aplicada a contabilidade e quais 

são os inúmeros meios em que ela pode ajudar no desempenho da propriedade. 

Segundo Crepaldi (2012, pg. 95) “a contabilidade é a radiografia de uma 

Empresa Rural. Ela traduz, em valores monetários, o desempenho do negócio e 

denuncia o grau de eficiência de sua administração”. Auxiliando em um bom 

planejamento do negócio e mostrando a forma mais eficiente de se chegar ao 

resultado desejado, além de ressaltar os erros cometidos e qual a forma mais 

adequada de se conduzir o negócio, mostrando ao proprietário os métodos a serem 

aplicados em sua gestão. 

São diversas as atividades realizadas nas propriedades rurais, os quais 

geram custos que em muitos casos não são apropriados de forma correta, para 

quem possui pouco conhecimento da contabilidade, talvez tenha dificuldades em 

distinguir os gastos, custos, despesas, investimentos, perdas ou até mesmo o lucro 

que esta tendo. A falta de informação ou até mesmo de interesse, faz com que em 

muitos casos o proprietário se confunda na hora de diferenciar as despesas 

ocorridas, dessa forma errando o cálculo e tendo um resultado equivocado de suas 

finanças. 

Existe a necessidade de melhores conhecimentos administrativos, não basta 

apenas elevar suas finanças, é preciso entender e saber gerenciar o negócio. A 

utilização de um bom sistema ajudará na coleta e processamento de dados, que 

permitiram ao proprietário ter o real conhecimento dos pontos fracos ou fortes de 

sua atividade, identificando suas causas e aperfeiçoando seu planejamento. 

A implantação de um sistema de custos poderia auxiliar o proprietário de 

várias formas, pois a Contabilidade de Custos produz diversas informações para o 

seu investimento. Conforme Leone (2000, pg. 25) “a contabilidade de custos produz 
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informações gerenciais para que os diversos níveis hierárquicos da administração 

sejam capazes de planejar, controlar e decidir com maior eficiência e eficácia”, 

servindo de auxílio e ajudando assim a obter um bom resultado sob suas finanças. 

Por meio das informações fornecidas pelos sistemas de custo que serão reveladas 

as necessidades do negócio, ou seja, aquilo que tem que ser mudado para evolução 

do mesmo. 

Com as informações produzidas pela Contabilidade de Custos, fica fácil 

detectar os problemas ou ameaças que estão influenciando os rendimentos da 

empresa, assim podendo ter um maior controle de sua rentabilidade, ajudando 

também na organização da produção e do investimento, além de mostrar as formas 

mais adequadas para controlar ou administrar o negócio. 

  

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

 

A contabilidade Rural é um método pouco utilizado no agronegócio, tendo 

em vista que o produtor tem pouco conhecimento do assunto. Ela pode ser muito útil 

para o planejamento e gestão do negócio. A utilização de um sistema de custos 

servirá na coleta e processamento de dados, pois gera inúmeras informações 

capazes de auxiliar o proprietário na tomada de decisão. 

São vários os gastos existentes em uma propriedade rural, com auxílio da 

contabilidade de custos se torna mais fácil separar e controlar toda a movimentação 

realizada, portanto cada atividade possui um método mais adequado a ser utilizado, 

dessa maneira o trabalho surge com a seguinte problemática: Qual o resultado da 

atividade leiteira em uma pequena propriedade rural, utilizando-se do método de 

custeio direto? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

O objetivo deste trabalho foi identificar os custos de produção da atividade 

leiteira em uma pequena propriedade rural através do método de custeio direto. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Revisar na literatura, os métodos de custeio; 

 Determinar os custos de produção da atividade leiteira a partir do 

método de custeio direto; 

 Apresentar os resultados após ser aplicado o método de custeio direto 

na atividade leiteira em uma pequena propriedade rural; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O trabalho trata-se da Contabilidade voltada ao agronegócio que é muito 

importante para economia, e vem contribuindo de maneira significativa com o 

crescimento do país. As atividades rurais que fazem parte do agronegócio são 

diversas, mas neste caso será feito um estudo específico da atividade leiteira 

desenvolvido em uma pequena propriedade rural. 

A produção rural evoluiu, pois existem diversos meios que facilitam o 

trabalho, como maquinários, insumos, entre outros, tendo em vista as mudanças e o 

aumento do custo para a produção, o produtor precisará utilizar meios mais eficazes 

para gestão de seu negócio, podendo utilizar da Contabilidade para adquirir as 

informações necessárias ao seu investimento. 



15 
 

Segundo Oliveira, (2008, p. 27), “a contabilidade tem por finalidade analisar, 

interpretar e registrar os fenômenos que ocorrem nos patrimônios de pessoas físicas 

e jurídicas” é um método que estuda a situação do patrimônio da empresa, é a forma 

utilizada para saber as variações existentes, os movimentos que ocorreram no mês, 

entradas, saídas, a fim de se obter um controle maior sobre suas finanças, e dar um 

retorno a seus proprietários a respeito de meios utilizados, ou decisões tomadas 

pelos mesmos. 

Como em qualquer outra empresa o setor do agronegócio também possui 

suas despesas e custos, é nessa hora que a contabilidade deve ser utilizada como 

uma grande aliada é muito útil para ter um controle das movimentações realizadas, 

além que gera diversas informações que auxiliam na tomada de decisões. Mesmo 

com tantos benefícios poucos são os produtores que a utilizam. 

Para um bom controle, e planejamento a Contabilidade de custos pode servir 

de grande ajuda, pois atua sobre toda estrutura que compõe o negócio. Conforme 

Leone, (2000, p.21) 

 
A contabilidade de custos é uma atividade que se assemelha a um centro 
processador de informações, que recebe (ou obtém) dado, acumula-os de 
forma organizada, analisa-os e interpreta-os, produzindo informações de 
custos para diversos níveis gerenciais. 

 
A implantação de um sistema de custos em uma pequena propriedade rural 

seria importante, pois inúmeros são os gastos e através de um sistema de custos 

poderíamos separar e controlar toda movimentação existente, fazer uma 

classificação e análise dos mesmos, isso refletiria em um controle maior de suas 

finanças, suprindo as necessidades do produtor, além de trazer respostas para uma 

melhor administração do negócio. 

A iniciativa para escolha desse tema é devido meus pais possuírem uma 

propriedade rural e desenvolverem a prática leiteira, através desse estudo e da 

implantação de um sistema de custos, almejo ajudá-los na organização e 

planejamento, buscando as informações necessárias para um bom rendimento do 

negócio. Outro motivo é o fato de tratar-se de uma realidade não muito utilizada, 

pois são poucos os agricultores que utilizam dos métodos oferecidos pela 

contabilidade, é um tema novo, que requer atenção para os resultados que possam 

surgir. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 CONCEITO DE PRODUTOR RURAL 

 

 

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

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

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

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

pequenos animais. Inserem-se também nesse contexto os produtos agrícolas ou 

pecuários que são transformados sem ocorrer alteração na composição. A 

legislação do imposto de renda das pessoas físicas ressalta ainda que as atividades 

do produtor rural devem ser executadas pelo próprio agricultor ou criador, com 

auxílio de máquinas e equipamentos exclusivos da atividade rural. É considerado 

produtor rural pessoa jurídica aquela que desenvolve suas atividades através do 

CNPJ. No Brasil existem ambas as formas, mas a que prevalece é a pessoa física 

por produzir menos gastos e despesas. Pode-se definir produtor rural toda pessoa 

que utiliza a agricultura como fins de subsistência e econômicos, ou seja, da onde 

surge sua renda. De acordo com Crepaldi (2012, p. 04) 

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

 
 

O Empresário produtor rural é o que exerce a atividade agrária, seja ela, 

agrícola, pecuária, agroindustrial, ou extrativista, de acordo com os padrões da lei e 

do governo, utilizando-se dos meios terra, trabalho e capital. O produtor rural exerce 

atividade simples destinada à produção, transformação do produto até estar 

adequada a comercialização.  
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2.2 CONCEITO DE PROPRIEDADE RURAL 

 

 

Trata-se do imóvel rural explorado pelo agricultor e sua família no qual lhes 

gera renda e garante o seu sustento, assim servindo como um meio econômico. 

Conforme Crepaldi (2012 p.4) É a unidade de produção em que são exercidas 

atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas 

florestais, com a finalidade de obtenção de renda. De acordo com Marion (2010, p. 

2) 

Empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo 
por meio do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de 
determinados produtos agrícolas. O campo de atividade das empresas 
rurais pode ser divido em três grupos distintos: produção vegetal – atividade 
agrícola; produção animal – atividade zootécnica; indústrias rurais –  
atividade agroindustrial. 

 
 

As empresas rurais podem ser divididas em três grupos: atividade agrícola, 

zootécnica e agroindustrial. Segundo Marion (2010, p. 2) 

A atividade agrícola pode ser divida em dois grupos:  
Culturas hortícola e forrageira:  
- cereais (feijão, soja, arroz, milho, trigo, aveia...); 
- hortaliças (verduras, tomate, pimentão...); 
- tubérculos (batata, mandioca, cenoura...); 
- plantas oleaginosas (mamona, amendoim, menta..); 
- especiarias (cravo, canela...); 
- fibras (algodão, pinho..); 
- floricultura, forragens, plantas industriais... 
Arboricultura: 
- florestamento (eucalipto, pinho...); 
- pomares (manga, laranja, maça...); 
- vinhedos, olivais, seringais etc. 
 
Atividade zootécnica (criação de animais) 
- apicultura (criação de abelhas); 
- avicultura (criação de aves); 
- cunicultura (criação de coelhões); 
- pecuária (criação de gado); 
- piscicultura (criação de peixes); 
- ranicultura (criação de rãs); 
- sericultura (criação do bicho da seda); 
- outros pequenos animais. 
 
Atividade agroindustrial 
- beneficiamento do produto agrícola (arroz, café, milho); 
- transformação dos produtos zootécnicos (mel, laticínios, casulos de seda); 
- transformação de produtos agrícolas (cana-de-açúcar em álcool e 
aguardente; soja em óleo; uvas em vinho e vinagre; moagem de trigo e 
milho). 
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As pequenas propriedades rurais são constituídas por pequenos produtores 

que possuem uma área mínima de terras para produção do qual utilizam mão de 

obra da família. A Lei nº 4.771/1965, que Institui o Código Florestal e suas 

alterações (1972, 1989, 1993, 2001, 2006, 2009), faz referencia à pequena 

propriedade rural ou propriedade rural familiar em seu artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 

I:  

I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada 
mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, 
admitida à ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, 
no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do 
extrativismo, cuja área não supere:  
a) cento e cinquenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, 
Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões 
situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e 
ao oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão ou no Pantanal 
mato-grossense ou sul-mato-grossense;  
b) cinquenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do 
Meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão; e 
 c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País; 

 
 

Pode-se dizer que propriedade rural é toda área que fique situada na zona 

rural, e que seja privada, onde são realizadas atividades agrícolas e pecuárias, além 

das demais citadas à cima, com o intuito de produzir renda e sustento. 

 

 

2.3 PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE 

 
 
 

O leite é um alimento muito consumido pelo mundo inteiro, sua demanda é 

muito grande, conforme dados encontrados no USDA – Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos, os países com maior destaque de produção no ano de 2013 

foram a União Européia com 143.850 mil toneladas, seguido por Índia com 134.500 

mil t., Estados Unidos com 91.444 mil t., China com 35.950 mil t., e o Brasil com 

32,380 mil t. Conforme estudo realizado de acordo com o USDA, sobre a cadeia de 

leite no mercado internacional o aumento da produção aconteceu em praticamente 

todas as regiões produtoras no ano de 2013 e 2014, entretanto no fim de 2014 

ocorreu uma queda consistente até o início de 2015, ano no qual é esperada a 

recuperação da demanda entre o 1º e 2º trimestres.  
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A Figura 01 apresenta a produção de leite no mundo em milhões de litros, 

desde 2008 até 2013. 

 

 

 

 

 

 A cadeia leiteira vem passando por mudanças onde indicam a 

modernização e agilidades tecnológicas nos processos de produção. De acordo com 

o USDA 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 um aumento da 

produção na maior parte dos países produtores e do crescimento da oferta mundial 

e da qualidade de produção.  

 

 

2.4 PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL 

 

 

Conforme o USDA – Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o 

Brasil é o quinto maior produtor de leite do mundo, no ano de 2013 foram produzidos 

um total de 552,091 mil toneladas de leite, e a projeção para 2014 era de 566,644 

mil toneladas. No ano de 2013 a região Sul era a segunda maior produtora de leite, 
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com um total de 8.779,913 mil litros. Pode-se perceber por meio dos números 

apresentados, a importância da atividade leiteira, a produção de leite no Brasil esta 

em constante crescimento. O Gráfico 01 apresenta a produção de leite no Brasil 

separado por regiões e feito a análise de alguns períodos. 

 

 

 
     Fonte: IBGE (2013) 

 

 

A atividade leiteira está entre os seis produtos mais importantes da 

agropecuária brasileira, desde o ano de 1.974 até os dias atuais, está em constante 

crescimento. O país saiu do patamar de 7,1 bilhões de litros de leite, vindo no ano de 

2011 a alcançar o valor de 32,1 bilhões de litros. A maior parte de leite era produzida 

pela região Sudeste onde neste ano era responsável por mais da metade da 

produção nacional, já no ano de 2011 sua participação diminui respondendo por um 

terço da produção. A região Nordeste se manteve estável, enquanto as regiões, 

Norte, Centro-Óeste, e principalmente a região Sul, onde alcançou um aumento de 

32% da produção nacional, tiveram aumento na participação. O Gráfico 02 mostra a 

quantidade leite comercializado no Brasil em bilhões de litros no ano 2013 e 2014. 
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Gráfico 02: Volume de leite adquirido em 2013 e 2014 no Brasil – em bilhões de litros 

 

       Fonte: IBGE/Compilado pela Scot Consultoria. 

 
 

A pecuária leiteira vem sendo uma das atividades mais importantes do 

agronegócio brasileiro no ano de 2013 chegou ao valor bruto de R$ 22,9 bilhões, o 

que contribuiu para a economia das pequenas e médias cidades. 

 

 

2.5 PRODUÇÃO DE LEITE NO MUNICÍPIO DE TAPEJARA 

 

 

De acordo com dados fornecidos pela Emater/RS do município de Tapejara 

no período de 13 de abril á 13 de maio de 2015, o mesmo possui um número total de 

propriedades rurais de 960 e onde a área média das propriedades rurais é de 20 

hectares. A área média das propriedades para produção de leite é de 10 hectares, e 

o número de produtores de leite enquadrados como agricultores familiares são de 

500. Os dados para a elaboração das tabelas tiveram como base as informações 

coletadas da Emater/RS. 
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Dados da Pesquisa, (2015). 

 

Como foi possível analisar, o total de produtores que produzem leite no 

município é de 519, a quantidade de vacas leiteiras 5.000 e total de produção de 

leite por litros ao ano é de 14.577,000.  

 

 

 

 

 

 

A Tabela 01 demonstra a produção total de leite no município. 

 

Tabela 01. Total da produção de leite no município de Tapejara. 

Descrição Nº de Produtores Nº de vacas leiteiras Produção de leite 

litros/ano 

Produtores que 
vendem leite cru para 
indústrias, 
cooperativas, 
queijarias, etc. 
 

 

480 

 

4.800 

 

14.400,000 

Produtores que 
processam leite em 
agroindústria própria 
legalizada (queijarias 
e outras) 
 

 

5 

 

150 

 

4.500 

Produtores que 
comercializam leite 
cru diretamente p/ 
consumidores 
 

 

4 

 

20 

 

 

60.000 

Produtores que 
comercializam 
derivados lácteos de 
fabricação caseira 
 

 

0 

 

0 

 

0 

Produtores que 
produzem leite 
apenas p/ o consumo 
familiar 
 

 

30 

 

30 

 

72.000 

Produtores que 
dão outros destinos á 
produção de leite 

 

0 

 

0 

 

0 

Totais 519 5000 14.577,000 
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A Tabela 02 identifica a estratificação dos produtores de leite no município 

em função do volume diário de produção. 

 

Tabela 02: Quantidade de leite produzida diariamente 

Produção Nº de Produtores 

Até 50 litros/dia 37 

Entre 51 e 100 litros/dia 192 

Entre 101 e 150 litros/dia 157 

Entre 151 e 200 litros/dia 70 

Entre 201 e 300 litros/dia 60 

Entre 301 e 500 litros/dia 3 

Entre 501 e 1.000 litros/dia 0 

Entre 1.001 e 2.500 litros/dia 0 

Mais de 2.500 litros/dia 0 

Dados da Pesquisa, (2015). 

 
 

De acordo com os dados apresentados, pode-se verificar que a maior 

quantidade de litros produzidos pelos produtores, está na média de 51 a 150 litros 

por dia. A Tabela 03 demonstra a adoção de tecnologias na produção de leite. 

 

Tabela 03: Utilização de tecnologia na produção leiteira 

Descrição Nº de Produtores 

Controle leiteiro por vaca (no mínimo mensal) 
 

52 

Fornecimento de ração conforme a produção 
da vaca 
 

52 

Pastagem anual de verão 
 

489 

Pastagem anual de inverno 
 

489 

Gramíneas perenes de verão 143 

Produção de leguminosas 14 

Pastoreio rotativo/rotacionado 400 

Irrigação de pastagens 
 

10 

Produção da silagem de verão ou inverno 
 

480 

Inseminação artificial (IA ou IATE) 480 

Dados da Pesquisa, (2015). 
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Conforme a Tabela 03 a grande maioria dos produtores aderiu ao uso de 

tecnologias para produção de leite. A Tabela 04 identifica as dificuldades 

enfrentadas pelos produtores para a produção e comercialização de leite no 

município.  

 

Tabela 04: Dificuldades enfrentadas na produção e comercialização de leite 

Descrição Nº de Produtores 

Tamanho reduzido ou inaptidão da 
propriedade 

0 

Falta ou deficiência de mão-de-obra 
 

480 

Dificuldade de acesso ao crédito 
 

0 

Restrição no fornecimento de energia elétrica 200 
Condições das estradas para coleta do leite 
 

0 

Reduzida escala de produção 
 

40 

Deficiência de qualidade do leite 
 

0 

Desinteresse das indústrias em adquirir leite 
 

0 

Falta de descendentes ou desinteresse deles 
na atividade 

200 

Dados da Pesquisa, (2015). 

 

 

Como se pode visualizar a Tabela 4 demonstra as principais dificuldades de 

comercialização de leite, onde se destaca como principal a falta ou deficiência de 

mão de obra. 

 

 

2.6 CONCEITO DE CONTABILIDADE 

 

 

A Contabilidade é o estudo do patrimônio, todos os bens, direitos e 

obrigações que a empresa ou pessoa possua, e das movimentações ocorridas no 

mesmo. De acordo com Ribeiro (2010, p. 4) 

 

O objetivo da Contabilidade é o estudo e o controle do patrimônio e de suas 
variações visando o fornecimento de informações que sejam uteis para a 
tomada de decisões econômicas. É através das técnicas que a 
Contabilidade fornece que se é possível ter um controle do Patrimônio da 
empresa. 
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É utilizada para saber como está à situação da empresa se está tendo lucro 

ou prejuízo, fornecendo inúmeras informações que são úteis na tomada de decisão. 

Para Crepaldi (2003, p. 19) 

 
 

A contabilidade surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É fato que 
existem pessoas, entidades e empresas que realizam muitas transações, 
decorrendo, daí, maior complexidade de controle. Seria impossível controlar 
um patrimônio, que é o conjunto de bens, direitos e obrigações, sem que 
houvesse registros organizados sobre todas as mutações ocorridas. 
 

 
 

A contabilidade registra todas as movimentações existentes em um 

patrimônio transcrevendo para os relatórios e assim sendo entregue para os 

interessados em saber como está indo a situação da empresa. Através desses 

relatórios são analisados os resultados e que auxiliam para a tomada de decisão. 

Também sendo responsável pela escrituração e apuração dos mesmos, assim 

podendo ser avaliado o lucro ou prejuízo do período. Conforme Franco (2009, p. 22) 

 

A finalidade da Contabilidade é, pois, controlar os fenômenos ocorridos no 
patrimônio de uma entidade, através do registro, da classificação, da 
demonstração expositiva, da analise e interpretação dos fatos nele 
ocorridos, objetivando fornecer informações e orientações-necessárias a 
tomada de decisões-sobre sua composição e variações, bem como sobre o 

resultado econômico decorrente da gestão da riqueza patrimonial.  
 
 

A contabilidade pode ser dividida em duas: a financeira e a empresarial, a 

financeira compreende tudo o que é relacionado ao pagamento, como compras, 

vendas, operações bancárias, o que for voltado a fins fiscais e comerciais e que 

permita a elaboração do balanço. A empresarial também conhecida como analítica, 

é formada pelos custos e suas diversas formas. 
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2.7 CONTABILIDADE DE CUSTOS  

 

 

A contabilidade de Custos se dedica ao estudo dos gastos feitos para obter 

um bem de venda, produto, mercadoria ou um serviço. Tem o intuito de controlar e 

registrar a movimentação dos componentes dos fatores de produção.  Conforme 

Bornia (2002, p. 35) 

 

A contabilidade de custos surgiu com o aparecimento das empresas 
industriais (revolução industrial), tendo por objetivo calcular os custos dos 
produtos fabricados. Antes disso, os artigos normalmente eram produzidos 
por artesãos que, via de regra, não constituíam pessoas jurídicas. 
Praticamente só existiam empresas comerciais, que utilizavam a 
contabilidade financeira basicamente para avaliação do patrimônio e 
apuração do resultado do período. O resultado era obtido subtraindo-se o 
custo das mercadorias vendidas da receita obtida pela empresa. Desse 
lucro (bruto), eram ainda deduzidas as despesas incorridas com o 
funcionamento da empresa. 

 
 

Ela gera relatórios realizados através das análises e interpretações dos 

gastos em relação às operações da empresa, auxiliando o administrador e 

informando quais os resultados necessitam de providências, ajuda na tomada de 

decisão em relação a preço de produto, aumento da produção ou vendas e nas 

decisões de compras. Dessa forma, com informações coletadas das operações e 

das vendas, a administração pode empregar os dados contábeis e financeiros para 

estabelecer os custos de produção e distribuição, unitários ou totais, para um ou 

para todos os produtos fabricados ou serviços prestados, além dos custos das 

outras diversas funções do negócio, objetivando alcançar uma operação racional, 

eficiente e lucrativa. Segundo Leone (2000, p. 26) 

 

O objeto da Contabilidade de Custos é bastante amplo. Dentro de cada 
empresa, a Contabilidade de Custos envolve dados de diversos setores, tais 
como a própria empresa, os seus componentes, os produtos e serviços, os 
programas, as atividades, os segmentos de distribuição, as alternativas e os 
planos de ação. 
 

 
 

A Contabilidade de custos serve para auxiliar e informar o administrador dos 

resultados ocorridos e mudanças necessárias ajuda a solucionar problemas relativos 
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a preço de produto, aumento de produção e decisões em relação a compras. De 

acordo com Crepaldi (2010, p. 2) 

 

A Contabilidade de Custos planeja, classifica, aloca, acumula, organiza, 
registra, analisa, interpreta e relata os custos dos produtos fabricados e 
vendidos. Uma organização necessita ter uma contabilidade de custos bem 
estruturada para acompanhar e atingir seus objetivos em um mercado 
dinâmico e globalizado. 

 
 

Para fazer a análise, planejamento e controle de uma empresa, o sistema de 

custos fornece os dados necessários, através da seguinte classificação de custos:  

 Custo real: é apurado através das contas do livro razão, realizado após o termino de 

um período, onde todas as contas são enceradas e o total é transferido para o custo 

do produto; 

 Custo estimado: trata-se de uma previsão ou estimativa realizada com a finalidade 

de indicar ao administrador da empresa, qual poderia ser o custo de um produto em 

um determinado período; 

 Custo padrão: analisa as variações existentes, é medido por dados físicos como 

quantidade de material, tempo de trabalho, despesas gerais e mão de obra. Ele não 

apresenta muita vantagem, tendo que conciliar com o custo real, fazendo uma 

relação de ambos é possível chegar a informações que ajudem a corrigir o custo 

padrão e diminuir perdas e gastos; 

 Custo orçamentário: é um custo que espera obter, ou seja, um custo esperado, mais 

utilizado em relação às despesas e receitas, dividido em fixo e variável, onde o fixo é 

preparado de acordo com o volume de produção anual, e a variável é de acordo com 

as mudanças do nível de produção. 

A Contabilidade de Custos informa os custos de um período, controla a 

quantidade de produção através do custo médio, estipula sistemas de controle de 

custo que possibilitem a análise, comparação, redução ou melhoramento dos custos, 

e fornece dados de custo para que a administração possa tomar uma decisão 

relacionada às escolhas feitas. 
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2.8 MÉTODOS DE CUSTEIO 

 

 

Após a revolução industrial surgiu à necessidade de melhores métodos de 

apuração de custos, era essencial para a sobrevivência das empresas, que elas 

tivessem controle sobre seus gastos e acima de tudo pudessem analisar o 

desempenho do negócio. Havendo uma necessidade gerencial para as empresas, 

surgem diversos métodos de custeio, mas para aplicá-los é necessário conhecer a 

empresa ou atividade que está atuando, pois tudo depende das informações que 

cada empresa necessita, a sua função é encontrar o custo total do produto. Existem 

vários métodos, dentre os quais se podem citar, Custeio por absorção, custeio direto 

ou variável, custeio ABC e custeio padrão. 

 

 

2.8.1 Custeio por Absorção 

 

 

Determina o custo de cada unidade produzida e de seu total, e a separação 

entre os custos e despesas. Os custos são todos os gastos relacionados à produção 

ou serviços prestados sejam fixos ou variáveis, são diversos como: mão de obra, 

matéria prima, materiais secundários, além da manutenção de equipamentos, 

suprimentos, controle de qualidade e de operação. Já as despesas são gastos 

relativos aos bens ou serviços prestados para a manutenção ou administração da 

empresa como: materiais de expediente, vendas, financiamentos e salários da 

administração, estas são desconsideradas. Conforme Crepaldi (2010, p. 229) 

 

Nesse método de custeio, todos os Custos de Produção são apropriados 
aos produtos do período. Os custos de produção podem ser apropriados 
diretamente, como é o caso do material direto e mão de obra direta, ou 
indiretamente, como é o caso dos custos indiretos de fabricação. Os gastos 
que não pertencem ao processo produtivo, como as despesas, são 
excluídos. Nele, todos os custos de produção fixos e variáveis são incluídos 
no custo do produto para fins de custeio dos estoques e por sua vez todas 
as despesas fixas e variáveis são incluídas. Não é muito utilizado para a 
tomada de decisões.  
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Para Dutra (2010, p. 241) 
 
 

O Método de Custeio por Absorção, também chamado Custeio Pleno ou 
Integral, é o mais utilizado quando se trata de apuração de resultado e 
consiste em associar aos produtos e serviços os custos que ocorrem na 
área de elaboração, ou seja, os gastos referentes às atividades de 
execução de bens e serviços. Esse método, que satisfaz aos Princípios 
Fundamentais de Contabilidade, não considera as despesas como 
integrantes dos estoques dos bens e serviços, mas todos os custos 
aplicados em sua obtenção. 

 

 

Para melhor entendimento a Figura 02 apresenta um esquema do custeio por 

absorção: 

 

 

Figura 02: Quadro esquemático do custeio por absorção. 

 

Fonte: Dutra (2010, p. 242) 

 

 



30 
 

Este custeio determina o custo de cada unidade produzida e de seu total. 

Para efeitos contábeis a legislação obriga a fazer a apuração dos custos de vendas 

pelo custeio por absorção. 

 

 

2.8.2 Custeio Direto ou Variável 

 

 

É a separação dos custos em dois grupos; fixos e variáveis, onde os fixos 

são relacionados ao resultado do exercício e as variáveis direcionadas ao estoque. 

É utilizado pela administração, no auxílio à tomada de decisões. Para Crepaldi 

(2010, p. 232) 

 
Fundamenta-se na separação dos gastos variáveis e gastos fixos, isto é, em 
gastos que oscilam proporcionalmente ao volume da produção/venda e 
gastos que se mantêm estáveis perante volumes de produção/venda 
oscilantes dentro de certos limites.  

 

 

Ajuda a identificar a diferença entre a receita e o custo variável que cada 

produto apresenta para cobrir os gastos fixos da empresa e gerar lucro. Para Dutra 

(2010, p. 246) 

 

O método de Custeio Direto ou Variável, veio fornecer a administração as 
respostas para suas perguntas mais frequentes, sobretudo as referentes a 
preços de venda, volumes de produção e de vendas, descontinuidade de 
produtos etc. O Custeio direto ou variável é de extrema utilidade e 
amplamente utilizado na determinação da viabilidade econômico-financeira 
de um empreendimento, na elaboração de orçamento flexível (ou variável) e 
do gráfico do ponto de equilíbrio, bem como na analise do lucro marginal.  

 

 

O custeio é conhecido também por custeio direto por atribuir aos produtos 

apenas como despesas do período. Os custos ou despesas variam de acordo com o 

nível da produção e atividades. E os valores decorridos dependem da quantidade 

produzida ou vendas realizadas. 
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2.8.3 Custeio ABC 

 

 

Avalia as atividades executadas dentro da empresa, permitindo que haja 

uma melhor visualização dos custos. De acordo com Khoury e Anceleviz (2000, p. 

59) 

O ABC auxilia a administração da empresa a apreçar seus produtos e 
serviços e estimular a escolha dos produtos e serviços e estimular a escolha 
dos produtos e serviços pelos clientes por produtos e serviços 
padronizados, com maiores volumes e que utilizam menores quantidades 
de atividades de suporte. Substituindo o fornecimento de produtos e 
serviços não lucrativos por lucrativos, a empresa é capacitada a ter a 
mesma receita com menor quantidade de atividades desenvolvidas. 

 

 

Ele procura identificar o que esta causando o custo e passa a aperfeiçoar os 

processos, com o intuito de auxiliar as empresas tornando-as mais lucrativas e 

eficientes. Para Crepaldi (2010, p. 322) 

 

O Custeio Baseado em Atividades consiste na identificação, análise e 
alocação de custos aos processos da empresa, visando melhor gerenciar a 
lucratividade. A metodologia ABC trata de definir e custear as atividades 
desenvolvidas pela empresa e entender como estas são demandadas pelos 
produtos ou serviços. Dessa maneira, reduzem-se sensivelmente as 
distorções do sistema tradicional de custeio. 

 
 

O ABC difere do sistema tradicional, sempre produzindo resultados e 

balanços diferentes o que o faz com que não seja aceito pelo fisco. 

 

 

2.8.4 Custeio Padrão 

 

 

É um sistema de custos implantado pelos donos da empresa, tem por 

finalidade fazer uma análise e controle dos custos, fazendo uma comparação dos 

resultados alcançados de acordo com o desejado. Segundo Crepaldi (2010, p. 296) 
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Os custos, nesse sistema, são predeterminados antes da produção. É um 
custo estabelecido pela empresa como meta para seus produtos, levando 
em consideração as características tecnológicas do processo produtivo, a 
quantidade e os preços dos insumos necessários para a produção e o 
respectivo volume. São utilizadas contas para registrar os custos reais 
(históricos) e contas para registrar os custos-padrões. As variações entre 
essas contas são apropriadas as contas de estoques e CPV. O custo-
padrão tem grande utilidade na contabilidade de custos e é usado para fins 
gerenciais. Desde que usado juntamente com o custeio por absorção, é 
aceito para fins legais. 

 
 

O Custeio Padrão vai ajudar a controlar e reduzir seus custos, a formar 

preço de venda além de avaliar os sistemas de produção. Para Monzo e Pagnani 

(p.05) 

 
O Custo-Padrão representa o custo estabelecido anteriormente à produção, 
baseando-se em condições planejadas, com o fim principal de estabelecer 
uma meta contra o qual pode ser medido o Custo Real. Ainda que, o seu 
benefício, seja encontrado na fase de Controle dos custos, ele é também 
utilizado na fase do Planejamento (junto com o Orçamento) e na fase de 
Execução, por ser um ponto de referência ou ponto de partida para se 
chegar aos diversos tipos de custos dos produtos. 

 
 

O Custo Padrão esta relacionado ao custo de produção seja de uma unidade 

ou mais, trata-se do planejamento do custo do produto de acordo com previsões, ou 

acontecimentos. O sistema de Custo Padrão esta interligado com o de Custo Real, 

pois só será bem sucedido se já existir um bom sistema de Custo Real em 

funcionamento. O Custo Real é aquele ocorrido no processo de produção em um 

determinado período.   

 

 

2.9  FORMAÇÃO DE CUSTO NA ATIVIDADE LEITEIRA 

 

 

Há uma grande necessidade de o produtor administrar seus custos desde a 

matéria prima até o produto final. Para ter um bom gerenciamento dos custos de sua 

atividade o produtor deve reduzir os custos de produção. É possível chegar ao custo 

da atividade leiteira pegando o custo total da atividade e diminuindo as despesas 

para obter apenas o custo do leite. As principais despesas a serem diminuídas são a 

mão de obra (incluindo o trabalho familiar), alimentação, reprodução, produtos 
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veterinários, dispêndios com instalações, máquinas e equipamentos, animais de 

produção, pastagens e despesas gerais. Conforme Dutra (2010, p. 17) 

 

Custo é a parcela do gasto que é aplicada na produção ou em qualquer 
outra função de custo, gasto esse desembolsado ou não. Custo é o valor 
aceito pelo comprador para adquirir um bem ou é a soma de todos os 
valores agregados ao bem desde sua aquisição, até que ele atinja o estágio 
de comercialização. 

 
 

A separação dos custos e despesas é necessária, pois através desta divisão 

é possível identificar os gastos que estão ligados ao produto ou processo de 

produção da empresa. As despesas não são consideradas como custo do produto 

por não estarem envolvidos diretamente com a produção e sim no resultado do fim 

do período, onde são descontadas. 

 
 

2.10 FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA NA ATIVIDADE LEITEIRA 
 
 

O preço influencia muito nas decisões de compra dos clientes, tendo em 

vista o grande leque de concorrentes existentes no mercado, por isso os 

empresários devem ficar atentos às informações relacionadas ao custo e o mercado 

para não perderem a lucratividade. O preço de venda é o valor final que o produto 

chega ao mercado, ou seja, para o consumo, mas para se chegar a este valor é 

necessário ter conhecimento dos fatores que atuam na formação do mesmo. São 

formados por fatores como preço de mercado, consumo, concorrência, estoque e 

custos diretos e indiretos. Para Crepaldi (2010, p. 358) 

 

O preço é um dos principais indicadores do valor que uma empresa entrega 
a seus clientes. Ele é a expressão do valor monetário dos benefícios que a 
empresa acredita que seus produtos ou serviços trazem para seus clientes. 
O que qualquer empresa vende de fato é a sua capacidade de agregar valor 
a seus clientes. Como em toda relação econômica. Os agentes tendem a 
maximizar seus recursos escassos, trocando-os pelo máximo de valor que 
podem obter de seus fornecedores. Essa tradução do valor monetário é, 
portanto, fundamental para que a empresa transmita o que entende estar 
oferecendo para o cliente. O preço é o mais saliente dos componentes do 
marketing mix. Se não for devidamente ajustado, põe em risco todos os 
demais componentes da estratégia de marketing. 

 
 
O preço de venda deve gerar um lucro líquido, devendo cobrir o custo do 

produto mais as despesas ocorridas. Determinar o preço de venda não é tão 
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simples, pois a empresa se depara com duas possíveis situações: se colocar um 

preço muito baixo não conseguirá suprir a demanda do mercado, o que deixaria 

clientes insatisfeitos, por outro lado se elevar demais o preço de venda diminuirá as 

vendas ocasionando um acúmulo de mercadoria no estoque além de um prejuízo.  

 

 

2.11 CONTROLE DE QUALIDADE NA ATIVIDADE LEITEIRA 

 

 

Ao adquirir um alimento o consumidor se preocupa com a qualidade do 

mesmo, e com os alimentos lácteos não é diferente ter a certeza de que o produto 

tem um bom controle de qualidade é fundamental. O conceito da qualidade no senso 

comum é um valor inegociável, a qualidade aumenta a rentabilidade e 

competitividade o que permite avanços sistemáticos no aprimoramento dos 

processos envolvidos no suprimento de produtos lácteos a população. De acordo 

com Padoveze (2010 p. 616) 

 

Um dos pilares do conceito de qualidade total é a filosofia de que a 
qualidade do produto deverá ser assegurada durante todo seu processo de 
identificação mercadológica, engenharia de desenvolvimento, engenharia 
de produção, durante a produção e atendimento ao cliente. Ou seja, a 
qualidade do produto deve ser assegurada em todos os processos por onde 
passa o produto, desde sua concepção inicial. 

 
 

Ter investimentos em controle de qualidade transmite a garantia de 

segurança alimentar, otimização do uso de recursos e a conquista e manutenção de 

mercados. Mas para garantir a segurança alimentar do leite depende do controle de 

qualidade realizado desde a produção até a mesa do consumidor. 

 

 

2.12 PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL   

 

 

Ponto de Equilíbrio Contábil ou Operacional é o mais comum e tradicional 

para análise onde o valor das receitas iguala-se ao das despesas, consiste na 

divisão dos valores dos custos e despesas fixas pela margem de contribuição 
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unitária, onde não haveria lucro e nem prejuízo contábil, muito utilizado no auxílio a 

tomada de decisão. De acordo com Crepaldi (2010, p. 243) 

 
O Ponto de Equilíbrio Contábil (PEC) é obtido quando há volume (monetário 
ou físico) suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixas, ou seja, o 
ponto em que não há lucro ou prejuízo contábil. É o ponto de igualdade 
entre a Receita Total e o Custo Total. 

 

O Ponto de Equilíbrio Contábil é calculado pela seguinte fórmula:  

 

PEC =        (Custo Fixo+ despesas fixas) 

Margem de Contribuição 

 

O Ponto de Equilíbrio Contábil é obtido através da soma dos custos fixos e 

despesas fixas de um período, dividido pela Margem de Contribuição, determinando 

a quantidade mínima de produto a ser produzido e vendido para se ter o equilíbrio 

contábil, ou resultado nulo. Para Dutra (2010, p. 363) 

 

O Ponto de Equilíbrio é um dos parâmetros mais usados para avaliação da 
viabilidade de um empreendimento. Para sua determinação, deve ser feita 
uma classificação rigorosa dos custos quanto à formação, tendo-se a 
preocupação de separar as parcelas fixa e variável existentes nos custos 
mistos. 

 
 

O autor ainda apresenta uma figura a respeito do assunto: 
 
 
Símbolos: 
RT: Receita Total                                                                                                                  
CT: Custo Total 
CV: Coeficiente de Variação 
CF Fluxo de Caixa 
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                    Fonte: Dutra (2010, p.363). 

 
 

A Figura 03 mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se 

igualem aos custos, partindo de suas projeções ele indica quando a empresa estará 

igualando suas receitas e seus custos, com isso é eliminada a possibilidade de 

prejuízo em sua operação. Pode ser muito útil para indicar o nível de atividades 

necessárias a serem realizadas para cobrir todas as despesas e custos sejam eles 

fixos ou variáveis, calcular o lucro relacionado aos diversos níveis de venda e 

auxiliar na análise do lucro devido às alterações nas despesas e custos fixos e 

variáveis, na quantidade vendida, no preço de venda de acordo com a linha de 

produção. 

 

 

2.13 PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

 

 

Tem por intuito mostrar a empresa qual a quantidade necessária de produtos 

a serem vendidos para a mesma alcançar o lucro, por tanto quanto mais vendas 

melhor. Mas para aumentar a produção é necessário fazer uma análise na empresa 

para averiguar se a mesma comporta tamanha capacidade, pois às vezes é 

Figura 03: Ponto de Equilíbrio 
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necessário se investir em mão de obra, ampliação da estrutura, o que gera custos e 

despesas. Conforme Crepaldi (2010, p. 244) 

 

O Ponto de Equilíbrio Econômico (PEE) ocorre quando existe lucro na 
empresa e esta busca comparar e demonstrar o lucro da empresa em 
relação á taxa de atratividade que o mercado financeiro oferece ao capital 
investido. Mostra a rentabilidade real que a atividade escolhida traz, 
confrontando-a com outras opções de investimento.  

 

A utilização do Ponto de Equilíbrio Econômico produz informações aos seus 

investidores a respeito do retorno do Capital investido, além de possibilitar conhecer 

o lucro que a empresa busca alcançar. De acordo com Bornia (2002, p. 79) 

 

[...] O ponto de equilíbrio econômico mostra a rentabilidade real que a 
atividade escolhida traz, confrontando-a com outras opções de 
investimento. Naturalmente, os custos são um tanto quanto subjetivos e 
deve-se ter em conta que se trata de um instrumento gerencial, não 
representado custos realmente incorridos, mas apenas uma comparação 
com possíveis aplicações alternativas do capital. 

 
 

Fórmula do Ponto de Equilíbrio Econômico: 
 

 
PEF =    Custos fixos + Despesas fixas + Lucro desejado 

Margem de Contribuição 

 
 

 É obtido através da soma de todos os custos fixos e despesas fixas de um 

período mais o lucro esperado, sobre a Margem de Contribuição, que determina a 

quantidade a ser produzida e vendida para que a empresa alcance o resultado ou 

lucro desejado. 

 

 

2.14 PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 

 

 

É a quantidade que iguala a receita total com a soma dos gastos financeiros, 

por isso os gastos relativos à depreciação, amortização ou exaustão, não devem ser 

considerados, por não representarem desembolso. Nele é calculado o nível das 
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atividades suficientes para pagar os custos e despesas variáveis. Segundo Crepaldi 

(2010, p. 245) 

 
O Ponto de Equilíbrio Financeiro (PEF) é representado pelo volume de 
vendas necessárias para que a empresa possa cumprir com seus 
compromissos financeiros. Nem todos os custos de produção representam 
desembolsos. Dessa forma, os resultados contábeis e econômicos não são 
iguais financeiros. Informa o quanto a empresa terá de vender para não ficar 
sem dinheiro e, consequentemente, ter de fazer empréstimos, prejudicando 
ainda mais os lucros. 
 
 

Conforme Bornia (2002, p. 79) 
  
 

[...] O ponto de equilíbrio financeiro informa o quanto a empresa terá de 
vender para não ficar sem dinheiro, e consequentemente, ter de fazer 
empréstimos, prejudicando ainda mais os lucros. Se a empresa estiver 
operando abaixo do ponto de equilíbrio financeiro, ela poderá até cogitar 
uma parada temporária nas atividades. 

 
Fórmula do Ponto de Equilíbrio Financeiro:  
 

PEF = Custos fixos + Despesas Fixas – Custos e Despesas não desembolsáveis 
                                             Margem de Contribuição 

 

É a soma de todos os custos e despesas fixas de um período, subtraído dos 

custos e despesas não desembolsáveis, dividido pela margem de contribuição, o 

que determinará a quantidade mínima a ser produzida e vendida, para que o valor 

das receitas seja suficiente para o pagamento dos custos e despesas do período. 

 

 

2.15 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 representa o quanto o valor das vendas contribui para o pagamento 

das despesas fixas e também para 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 
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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. Para Bornia (2002, p. 71) 

 

A Margem de Contribuição unitária representa a parcela do preço do preço 
de venda que resta para a cobertura dos custos e despesas fixos e para a 
geração do lucro por produto vendido. Para melhor entender esse conceito, 
suponha que a empresa decida produzir (e vender) uma unidade A MAIS de 
seu produto. A receita será acrescida de um valor equivalente ao preço de 
venda do produto, enquanto que os custos aumentarão em um montante 
igual aos custos variáveis unitários. A diferença é justamente a Margem de 
Contribuição unitária. 

 
 

Para conseguir uma boa Margem de Contribuição o ideal é uma avaliação 

no ajuste dos preços de venda, onde o gestor pode negociar mais com fornecedores 

para diminuição máxima dos custos variáveis dos produtos ou serviços, analisar qual 

o enquadramento a empresa pertence tendo em vista menos gastos com impostos, 

montar estratégias de bonificação para os vendedores, motivando as vendas, e a 

avaliação das despesas fixas com o intuito de evitar gastos desnecessários. Para 

Crepaldi (2010, p. 237) 

 

Margem de Contribuição é um conceito de extrema importância para o 
custeio variável e para a tomada de decisões gerenciais. Em termos de 
produto, a margem de contribuição é a diferença entre o preço de venda e a 
soma dos custos e despesas variáveis.  
É o valor que cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua 
receita e o custo de fato provocou e lhe pode ser imputado sem erro. 
A finalidade da Margem de Contribuição é cobrir as despesas fixas e formar 
o lucro da empresa. 

 

 

Fórmula da Margem de Contribuição: 

  MC = Preço de venda – Custo da Mercadoria vendida – Despesas variáveis 

 

Ao realizar ó cálculo o valor encontrado é o quanto a empresa consegue 

gerar para pagar as despesas fixas e obter lucro. Se o valor da Margem de 

Contribuição for superior ao valor das despesas fixas quer dizer que a empresa está 

gerando lucro, caso o valor for inferior acarretará em prejuízo. 
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Para elaborar o cálculo da mesma é necessário ter conhecimento sobre 

alguns conceitos, como a diferença dos custos e despesas e dos custos fixos e 

despesas fixas. Custo: é a soma de todos os gastos incorridos para aquisição ou 

produção de mercadorias como: matéria prima, mão de obra manutenção entre 

outros. Despesa: são os gastos ocorridos com a administração da empresa, 

necessários para manter a mesma funcionando, como: marketing, área comercial e 

o financeiro. Custos ou Despesas fixas: não sofrem alteração de valor independente 

do aumento ou diminuição da produção. Custos ou Despesas variáveis: seus valores 

dependem do volume produzido ou vendido em determinado período. Compreender 

a Margem de Contribuição que as vendas oferecem é fundamental para o 

planejamento e tomada de decisão de uma empresa. 

 

 

2.16 CONCEITO DE LUCRATIVIDADE 

 

 

A lucratividade é o resultado positivo após a dedução do faturamento de 

custos e despesas, pode-se apurar fazendo o controle permanente dos estoques. A 

empresa não está produzindo lucro quando apresentar as seguintes variáveis: fluxo 

de caixa negativo constantemente, despesas financeiras crescentes com relação ao 

faturamento, rentabilidade abaixo do custo de oportunidade. Quando a empresa 

estiver produzindo o suficiente para mantê-la no mercado apresentara: fluxo de 

caixa com saldos equilibrados, não está pagando juros e não tem ganho financeiro, 

e ausência de investimentos em ativos fixos. De acordo com Matias (2009, p. 318) 

 

O lucro mais comumente conhecido pode ser identificado como o Lucro 
Contábil, que é obtido subtraindo-se das receitas totais todos os custos e 
despesas operacionais, financeiros e não operacionais, além dos tributos 
diretos e indiretos[...] 

 
 

 Está gerando lucro para manter-se e para o seu crescimento quando o fluxo 

de caixa tiver saldos positivos e crescentes, a empresa possuir ganhos financeiros 

nas suas operações, investimentos necessários no imobilizado e se a sua 

necessidade de capital está correspondendo bem, sem precisar depender de capital 

de terceiros. 
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2.17 CONCEITO DE RENTABILIDADE 

 

 

A Rentabilidade é o indicador de desempenho do negócio, mede o potencial 

que um negócio tem em se pagar, baseado no investimento de aquisição ou 

estrutura do negócio. Fazendo o acompanhamento da rentabilidade é possível saber 

se sua empresa está dando retorno positivo para assim poder tomar decisões, em 

relação a vendas e gastos. De acordo com Gitman (p. 58, 2010) 

 
Há muitas medidas de rentabilidade. Tomadas em seu conjunto, essas 
medidas permitem aos analistas avaliar os lucros da empresa em relação a 
um dado nível de vendas, um dado nível de ativos ou o investimento dos 
proprietários. Se não houvesse lucro, uma empresa não atrairia capital 
externo. Proprietários, credores e administradores dão muita atenção à 
expansão dos lucros por causa da grande importância que o mercado lhes 
atribui. 

 

Na economia, a rentabilidade financeira é o lucro econômico que se alcança 

com determinada ação e os recursos que são exigidos para a geração do benefício. 

É um retorno recebido por uma participação econômica, investimento na empresa. 

Para Matias (2009, p. 208)  

 
A utilização dos vários indicadores conjuntos de análise da rentabilidade é 
útil ao permitir a análise dos vários componentes dos desembolsos da 
empresa que se apropriam de parcelas da receita, facilitando a 
compreensão dos impactos que fatores externos macroeconômicos e 
setoriais, bem como decisões internas da empresa, articulam na 
determinação do resultado final. 

 
 

Os indicadores ou índices de rentabilidade medem a capacidade de 

desempenho da empresa, o quanto ela esta sendo lucrativa, os rendimentos e o 

resultado econômico da empresa. Os índices destacados são: Retorno sobre o 

Patrimônio Liquido (ROE) e o Retorno sobre o Ativo (ROA) ou Retorno sobre o 

Investimento (ROI). De acordo com Gitman (2004, p.55) O retorno do capital próprio 

(return on common equity-ROE) mede o retorno obtido no investimento do capital 

dos acionistas ordinários da empresa. Em geral, quanto mais alto o ROE, melhor 

para os acionistas. 
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É representado pela fórmula a seguir: 

ROE= LL (lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido) 
           PL 

 

Ainda conforme o autor 

 

O retorno do ativo total (return on total assets-ROA), frequentemente 
chamado de retorno do investimento (return on investimento- ROI), mede a 
eficácia geral da administração de uma empresa em termos de geração de 
lucros com ativos disponíveis. Quanto mais alto for, melhor. 
 
 
 
 

É representado pela seguinte fórmula: 

ROA= LL (lucro líquido dividido pelo ativo total) 
            A 

 

Ou 

ROI= lucro operacional  (antes do Imposto de Renda) 
       Investimento médio (Passivos Onerosos mais Patrimônio 
Líquido). 

 

 
Costuma ser expresso em porcentagem, um dos métodos mais utilizados 

para calcular a mesma, é a fórmula Du Pont, que calcula a rentabilidade líquida 

sobre as vendas e a rotação de vendas sobre o patrimônio. De acordo com Gitman 

(2004, p. 60) 

O sistema Dupont reúne, inicialmente, a margem de lucro líquido, que mede 
a rentabilidade das vendas da empresa, com seu giro do ativo total, que 
indica a eficiência com que ela tem usado seus ativos para gerar vendas. 
Na fórmula Dupont, o produto desses dois índices resulta no retorno do 
ativo total (ROA). 

 
 
É representado pela seguinte fórmula:  
 

ROA= Margem de lucro líquido X Giro do ativo total 
 

 

O método Du Pont é empregado na análise da economia financeira da 

empresa, utilizado no Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do 

Exercício. Tem o intuito de identificar as áreas de desempenho financeiro da 

empresa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

O estudo aqui apresentado pode ser classificado quanto a sua natureza 

como teórico-empírico, pois foi embasado tanto em livros, artigos, sites e demais 

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

junto a propriedade selecionada como alvo do estudo. 

A pesquisa teve uma abordagem Qualitativa, que se deu por meio da coleta 

de dados aplicados junto aos setores competentes na propriedade rural, a fim de 

interpretar os fenômenos empregados no dia-a-dia, e definir um problema gerar 

hipóteses, identificar variáveis, importantes no contexto de um determinado 

problema além de auxiliar na compreensão do mesmo. 

Para Marconi e Lakatos (2006, pg. 269)” a metodologia qualitativa preocupa-

se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade 

do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, 

hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc." 

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

e Bervian (2002, p.66), “procura descobrir, com a precisão possível, a frequência 

com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com os outros, sua natureza e 

características”. Foram realizadas pesquisas bibliográficas a respeito do tema, e 

também serão reunidas informações por meio de questionários, entrevistas e/ou 

outros meios de coleta de dados. 

 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

O presente estudo foi realizado em uma pequena propriedade rural, na  

localidade de Linha Scariot, interior do município de Tapejara, com o intuito de  

identificar os custos na atividade leiteira. Os gastos e despesas selecionados são 

referentes ao mês de outubro, os mesmos foram coletados por meio de visitas a 

propriedade e com o auxílio dos proprietários. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

O trabalho foi desenvolvido através da coleta de dados primários, obtidos 

por meio de revisão de documentos relacionados a gastos e despesas do mês de 

outubro, onde estes tem um papel fundamental no fornecimento das informações 

necessárias para o tema do estudo. A pesquisa se realizou entre os meses de 

agosto a novembro de 2015. 

 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Os dados obtidos por meio da pesquisa foram calculados através de 

fórmulas e seus resultados tabulados em planilhas do software Excel, onde se 

elaborou a relação dos dados encontrados, verificando-se o que é mais viável para a 

empresa. 

Dando sequência, os dados obtidos a partir da tabulação, preferencialmente, 

foram organizados em tabelas para que fosse possível uma melhor visualização e 

compreensão dos resultados da pesquisa. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO 

 

 

A unidade em estudo trata-se de uma pequena propriedade familiar 

localizada no interior do município de Tapejara-RS, na comunidade de Linha Scariot. 

No período de realização do estudo a propriedade possuía 14 hectares que são 

utilizados também para o plantio de soja e milho. Os proprietários, um casal são os 

responsáveis por todo o serviço de mão de obra. A principal fonte de renda é a 

atividade leiteira a qual gera cerca de 50% da renda familiar.  
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Imagem 01: Sala de Ordenha  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 
 

 

A Imagem 01 retrata a parte externa da sala de ordenha, a mesma foi 

construída no ano de 2003, e contou com o auxílio de familiares e amigos dos 

proprietários, os gastos para a concretização da sala foram de R$ 8.000,00 reais. 
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Imagem 02: Sala de Ordenha (interna) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 
 

Na Imagem 02 é possível visualizar a parte interna da sala, onde os 

proprietários preparam a alimentação e realizam a ordenha das novilhas, possuindo 

espaço para 6 novilhas por vez. Na sala além do espaço para a realização da 

ordenha, encontram-se o resfriador à granel onde fica armazenado o leite, a ração e 

todos os insumos necessários para a plantação das pastagens.  
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Imagem 03: Novilhas em Lactação 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 
 

No momento a propriedade conta com um total de 19 novilhas, destas 15 

estão em produção, de acordo com os proprietários a média de produção é de 19 

litros por vaca, no mês de outubro, mês da pesquisa a produção leiteira foi de 7.600 

litros a um valor por litro de 0,86 centavos. 

 

 

4.2 CUSTOS DIRETOS DA ATIVIDADE LEITEIRA  

 

 

A elaboração dos custos foi de acordo com os gastos que a propriedade 

possui para a alimentação do gado leiteiro, neste caso a pastagem e silagem, foram 

informados os custos dos produtos utilizados e a quantidade necessária, desde a 

planta até a colheita de cada um, resultando em um total, e sendo possível obter um 

custo mensal dos mesmos.  
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4.2.1 ALIMENTAÇÃO 

 

4.2.1.1 PASTAGENS  

 

 

Os dados sobre quantidade utilizada, valor do produto e demais informações 

obtidas para a pesquisa, foram fornecidos pelos proprietários. Na Tabela 05 foram 

descritos todos os produtos necessários para realizar a pastagem de inverno, para 

esta pastagem são plantados 10 hectares de aveia, são informados os dados da 

quantidade precisa e o valor unitário de cada produto, assim sendo possível chegar 

ao valor total de cada item, e ao valor total gasto para desenvolver o plantio da 

pastagem de inverno. 

 

 

Tabela 05- Pastagem de inverno 

Produto Unidade Quantidade Valor unit.  Valor Total  

Aveia kg 1000,00 R$ 1,40 R$ 1.400,00 

Adubo sacas 30,00 R$ 18,00 R$ 540,00 

Óleo litros 80,00 R$ 3,00 R$ 240,00 

Ureia sacas 15,00 R$ 78,00 R$ 1.170,00 

Aluguel Plantadeira hectare 10,00 R$ 30,00 R$ 300,00 

TOTAL   
  

R$ 3.650,00 

Custo Mensal 
pastagem   

  
R$ 608,33 

         Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 
 
 

Os custos com a pastagem foram todos distribuídos na Tabela 05 para 

facilitar o cálculo do custo mensal, para isso foi utilizado o custo total gasto com o 

plantio no valor de R$ 3.650,00 reais dividido pelo período (em meses) em que a 

mesma é consumida, nesse caso 6 messes onde totalizou um custo mensal de R$ 

608,33 reais. 

 Para a pastagem de verão foram plantados 1 hectare, na Tabela 06 segue a 

discriminação de todos os produtos utilizados para a realização da mesma, aplicou-

se o mesmo método que a pastagem de inverno, quantidade necessária e valor 

unitário, chegando ao calculo total de cada produto e após o calculo do custo 

mensal. 
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Tabela 06 - Pastagem de Verão 

Produto unidade quantidade Valor unit. Valor total 

Sorgo kg 3,00 R$ 150,00 R$ 450,00 

Adubo sacas 7,00 R$ 80,00 R$ 560,00 

Ureia sacas 7,00 R$ 78,00 R$ 546,00 

Óleo litros 10,00 R$ 3,00 R$ 30,00 

Fungicida litros 2,00 R$ 20,00 R$ 40,00 

Dessecação litros 3,00 R$ 15,00 R$ 45,00 

Total 
   

R$ 1.671,00 

Custo mensal 
pastagem 

   
R$ 278,50 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 

 

O custo total gerado da pastagem de verão foi de R$ 1.671,00, para 

descobrir qual o seu custo mensal, utilizou-se do seu custo total obtido dividido pelos 

meses de duração da pastagem, que neste caso são de 6 messes, obtendo assim 

um custo mensal de R$ 278,50 reais. 

Conforme informações do produtor a produção da Silagem pode alimentar o 

rebanho por um ano, considerando que no último cultivo o produtor plantou em 2 

hectares. Na Tabela 07 há toda a discriminação dos produtos necessários para o 

plantio e colheita da mesma, quantidade utilizada e valor unitário, não se considerou 

a mão de obra, pois nesta comunidade os moradores optam pela troca de serviço. 

 

 

Tabela 07 - Silagem 

Produto Unidade Quantidade 
Valor 
unit. Valor Total 

Semente kg 60,00 R$ 17,00 R$ 1.020,00 

Adubo sacas 18,00 R$ 80,00 R$ 1.440,00 

Óleo litros 20,00 R$ 3,00 R$ 60,00 

Ureia sacas 13,00 R$ 78,00 R$1.014,00 

Aluguel Plantadeira hectare 2,00 R$ 30,00 R$ 60,00 

Aluguel Ensiladeira carroção 60,00 R$ 3,00 R$180,00 

Fungicida litros 4,00 R$ 20,00 R$ 80,00 

Dessecação litros 5,00 R$ 15,00 R$ 75,00 

Lona m² 60,00 R$ 1,04 R$ 62,40 

Total 
   

R$ 3.991,40 

Custo mensal Silagem* 
   

R$ 332,62 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 
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Ao considerar todos os recursos utilizados para a produção da silagem o 

custo total é de R$ 3.991,40 reais, e para obter o seu custo mensal foi dividido pelo 

seu tempo de duração que é de um ano, chegando assim no valor de R$ 332,62 

reais.  

 

 

4.2.2 RAÇÃO  

 

 

Outro custo que faz parte da alimentação é a ração, esta é vendida em 

sacas contendo 40 kg cada uma, conforme os proprietários para o consumo dos 

animais são necessárias 12 sacas por mês, tendo em vista que são servidos 1 kg de 

ração por dia para cada vaca, neste caso 15, totalizando no fim do mês 480 kg de 

ração. 

  

 
Tabela 08 - Ração 

Recursos mensais Unidade Valor Quantidade Total 

Ração 40kg sacas R$ 42,00 12 504,00 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 

 

Para se chegar ao cálculo do custo que se obtém com a ração no final do 

mês, foram utilizadas as quantidades de sacas consumidas multiplicado pelo preço 

de compra, chegando a um total de R$ 504,00 reais. 

 

 

4.2.3 DEPRECIAÇÃO  

   

 

O cálculo da depreciação foi realizado sobre as máquinas e equipamentos 

da propriedade, para se chegar ao custo mensal da depreciação foram analisados 

dados como o valor do bem, ano de aquisição, vida útil, valor residual (estimado 

conforme expectativa de retorno do produtor). O valor depreciável é resultante da 
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equação Valor do bem – valor residual, para descobrir a depreciação mensal dividiu-

se o valor depreciável pela vida útil e depois por 12 meses. 

 

 

Tabela 09 - Depreciação Máquinas e Equipamentos 

Máquinas e 
equipamentos 

Valor 
Data 

aquisição 

Vida útil 
(Em 

anos)   

Valor 
residual  

Valor 
depreciável  

Depreciação 
mensal 

Ordenhadeira 4.000,00 2004 20 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 8,33 

Trator Ford 25.000,00 2010 35 R$ 5.000,00 R$ 20.000,00 R$ 83,33 

Sala ordenha 8.000,00 2003 30 R$ 1.600,00 R$ 6.400,00 R$ 26,67 

Forrageira 1.000,00 1992 20 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Resfriador 7.000,00 2008 20 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 R$ 14,58 

Galpão Novo 9.600,00 2008 20 R$ 1.920,00 R$ 7.680,00 R$ 32,00 

Total 54.600,00     R$14.220,00 R$ 40.380,00 R$ 168,25 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 

 

Após efetuar os cálculos e a soma da depreciação mensal das máquinas e 

equipamentos o resultado do custo total mensal da depreciação é de R$ 168,25 

reais. 

O mesmo procedimento foi utilizado para realizar a depreciação das 

novilhas, a propriedade conta com 15 novilhas em produção, na faixa de 7 a 11 

anos, o valor pago cada uma varia de R$ 3.500,00 reais há R$ 5.500,00 reais, o 

tempo de produção estimado pelos produtores é de 12 anos. 
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Tabela 10 - Depreciação Novilhas 

Novilhas em lactação Valor Idade
Tempo de 

produção

Anos 

produtivos
Valor residual

Valor 

Depreciável

Depreciação 

Mensal

Novilha 1F R$ 5.500,00 7,00   12,00       5,00        R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 19,10

Novilha 2M R$ 5.500,00 7,00   12,00       5,00        R$ 2.750,00 R$ 2.750,00 R$ 19,10

Novilha 3Z R$ 3.500,00 6,00   12,00       6,00        R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 12,15

Novilha 4PT R$ 3.500,00 7,00   12,00       5,00        R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 12,15

Novilha 5G R$ 4.000,00 11,00 12,00       1,00        R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 R$ 13,89

Novilha 6GE R$ 3.500,00 10,00 12,00       2,00        R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 12,15

Novilha 7GR R$ 5.000,00 11,00 12,00       1,00        R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 17,36

Novilha 8V R$ 5.000,00 4,00   12,00       8,00        R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 17,36

Novilha 9P1 R$ 4.500,00 4,00   12,00       8,00        R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 15,63

Novilha 10PI R$ 5.000,00 4,00   12,00       8,00        R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 17,36

Novilha 11N R$ 3.500,00 3,00   12,00       9,00        R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 12,15

Novilha 12VI R$ 5.000,00 4,00   12,00       8,00        R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 17,36

Novilha 13P2 R$ 5.000,00 5,00   12,00       7,00        R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 17,36

Novilha 14B R$ 5.000,00 7,00   12,00       5,00        R$ 2.500,00 R$ 2.500,00 R$ 17,36

Novilha 15PR R$ 4.500,00 8,00   12,00       4,00        R$ 2.250,00 R$ 2.250,00 R$ 15,63

Total R$ 68.000,00 R$ 34.000,00 R$ 236,11  
Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 

 

Para se chegar ao custo mensal utilizou-se o valor residual que se espera 

ganhar caso venda a novilha, nesse caso a metade do que foi pago.  

 

 

4.2.4 MÃO DE OBRA 

 

 

A família não possui empregados, são um casal, os próprios donos que 

fazem todo o serviço necessário, neste caso foram estimados um custo de R$ 

788,00 reais cada um para a mão de obra. 

 

 

4.3 TOTAL CUSTOS DIRETOS  

 

 

Para o cálculo dos custos diretos foram utilizados apenas os custos relativos 

à produção leiteira, o que faz- se necessário todos os meses. Foram citados os 

recursos, a quantidade, e o custo mensal de cada um. 
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Tabela 11 - Custos diretos da produção leiteira 

Recursos Quantidade  
Custo 

mensal 

 Pastagem inverno 2,00 Horas R$ 608,33 

Pastagem de verão 2,00 Horas R$ 278,50 

Ração mensal  12,00 sacas R$ 504,00 

Silagem 600,00 kg  R$ 332,62 

Depreciação Ordenha  1,00 R$ 8,33 

Depreciação Resfriador 1,00 R$ 14,58 

Dep. Sala Ordenha 1,00 R$ 26,67 

Dep. ativo biológico 15,00 R$ 236,11 

Total custos Diretos   R$ 2.009,14 

Produção e litros   7600,00 

Custo unitário   
                  

0,26  
  Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 
 
 

A soma total dos custos diretos foi de R$ 2.009,14 reais, após analisar os 

dados foi utilizado o valor total dos custos diretos dividido pela quantidade de litros 

de leite produzidos no mês de setembro, 7.600 mil litros, assim obtendo um custo 

unitário de R$ 0,26 centavos. 

 

 

4.4 CUSTOS INDIRETOS  

 

 

Os custos indiretos são aqueles que não foram possíveis identificar o quanto 

estão ligadas a produção leiteira. Na Tabela 12 é possível verificar quais os custos 

indiretos identificados nesta propriedade. 

 

 
Tabela 12 - Custos indiretos 
Despesas Fixas 

(mensais) Outubro 

Água R$ 12,80 

Energia Elétrica R$ 150,00 

Telefone R$ 20,00 

Mão de Obra R$ 1.576,00 

Total  R$ 1.758,80 

       Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 
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Conforme a Tabela 12 foi possível verificar as despesas de custos indiretos 

como a água, energia elétrica, telefone e a mão de obra, e os seus respectivos 

valores gastos no mês de outubro.  

 

 

4.5 CUSTOS TOTAIS  

 

 

Os custos totais da propriedade são a soma do total dos custos diretos e 

indiretos que se obteve no mês. A Tabela 13 demonstrara o valor de cada um e o 

total da soma de ambos. 

 

 

Tabela 13 Custos totais 
 

 

 
                                                                        
                                                          Fonte: Dados da pesquisa, 2015; 

 

 

Como é possível verificar os custos diretos mensais foram de R$ 2.009,14 

reais e os indiretos R$ 1.758,80 reais, a soma dos dois resultou em um custo total 

mensal de R$ 3.767,94 reais. 

 

 

5  ANÁLISE DA LUCRATIVIDADE MENSAL 

 

 

Para encontrar o resultado final do período foi necessário pegar a receita do 

mês de outubro e diminuir os custos totais do mês. A receita total do mês foi de R$ 

6.536,00 reais, tendo em vista que a produção leiteira do mês foi de 7.600 litros e o 

valor pago é de R$ 0,86 centavos ao litro. 

 

 

 

Total dos Custos Diretos  R$ 2.009,14 

Total dos Custos Indiretos R$ 1.758,80 

Total   R$ 3.767,94 
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Tabela 14 - Lucro Mensal 

Discriminação  Valor  
 

Quantid.  
valor por 

litro % 

Receita bruta  R$ 6.536,00      7.600  R$ 0,86 100 

(-)Funrural R$ 152,29      7.600  R$ 0,02 2,33 

(=)Receita Líquida  R$ 6.383,71      7.600  R$ 0,84 97,67 

(-) Custos Diretos R$ 2.009,14      7.600  R$ 0,26 30,74 

(=)Margem Direta  R$ 4.374,57      7.600  R$ 0,58 66,93 

(-) C e D Fixas  R$ 1.758,80      7.600  R$ 0,23    26,91  

(=) Lucro do 
Periodo R$ 2.615,77      7.600  R$ 0,34 40,02 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015; 
 

 

 

Após identificar a receita bruta do mês foram apontados os custos com 

Funrural e deduzidos obtendo a receita liquida, menos os custos diretos, resultando 

na margem direta e diminuindo os custos indiretos chegando ao lucro líquido obtido 

no final do período de R$ 2.615,77 reais. 

Foram elaborados quanto representa cada item por litro e em porcentagem a 

quantidade que cada um demonstra em relação à receita da produção leiteira, com 

isso foi possível verificar que:  

 30,74% representam custos diretos da propriedade; 

 26,91% os custos indiretos; 

 66,93% de margem direta; e 

 40,02% são relacionados ao lucro no fim do período, o que a 

propriedade obteve após serem deduzidos todos os seus gastos e despesas. 

 

 

6 PONTOS DE EQUILÍBRIO 

 

6.1 PONTO DE EQUILÍBRIO CONTÁBIL 

 

 

O Ponto de Equilíbrio Contábil é onde o valor das receitas iguala-se ao das 

despesas, foi calculado para identificar qual a quantidade que o produtor precisa 

produzir de leite para quitar seus custos e despesas fixas. 
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Cálculo do Ponto de Equilíbrio Contábil:  

 

 

 

 

Para chegar ao resultado foram divididos os custos e despesas fixas do 

período pela margem de contribuição unitária chegando ao resultado de 3.032,41 

litros, significando que a propriedade precisa produzir essa quantia de litros para 

conseguir quitar todos os seus custos fixos. 

 

 

6.2 PONTO DE EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

 

 

Quando  necessário descobrir qual o valor que a propriedade precisa vender 

para quitar seus custos fixos e variáveis e chegar ao lucro desejado, aplica-se o 

Ponto de Equilíbrio Econômico.  

 

Cálculo do Ponto de Equilíbrio Econômico: 

 

 
Foram somados os custos e despesas fixas e o lucro desejado, neste caso 

R$ 5.000,00 reais e divididos pela margem de contribuição unitária de 0,58 centavos, 

obtendo um resultado de 11.264,67 litros, quantia necessária a ser produzida para 

sobrar um lucro líquido de R$ 5.000,00 reais. 

 

 

 

 

 

 

PEC: Custos e despesas fixas = 1.758,80= 3.032,41 
          Margem de Contribuição      0,58  

PEE: Custos e despesas fixas + lucro desejado= 1.758,80 + 5.000,00= 11.264,67 
                   Margem de Contribuição                              0,58  
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6.3 PONTO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO 
 

 

O Ponto de Equilíbrio Financeiro foi elaborado para descobrir a quantidade 

necessária de litros a serem vendidos para o proprietário quitar todas as suas 

despesas financeiras não ficando no prejuízo e não tendo que realizar empréstimos.  

 

Cálculo do Ponto de Equilíbrio Financeiro: 

 

PEF = Custos fixos e Despesas Fixas – Custos e Despesas não desembolsáveis 
                                             Margem de Contribuição 

PEF = 1.758,80 – (168,25+236,11) = 2.335,24 
0,58 

  

 

O cálculo realizado consiste em diminuir os custos e despesas fixas que a 

propriedade teve pelas despesas não desembolsáveis, neste caso a depreciação 

das máquinas e equipamentos, e das novilhas, o resultado obtido é dividido pela 

margem de contribuição unitária. Assim sendo possível chegar a quantia de 2.335,24 

litros, valor necessário para que a propriedade consiga quitar os custos e despesas 

fixas do período e não obter prejuízo. 
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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. Dentro da contabilidade de custos existem diversos 

métodos de custeio, neste caso foi aplicado o método de custeio direto.  

É através do método de custeio direto que é possível identificar a margem 

de contribuição do produto, além de proporcionar um maior controle sobre os gastos 

fixos. Fornece informações seguras revelando se a atividade é lucrativa e auxiliando 

no controle dos custos. 

Ao concluir o estudo foi possível identificar que a propriedade possui um 

bom resultado no fim do período, após serem deduzidos todos os custos, restam 

40,02% referente ao valor líquido da propriedade no fim do mês.  

Mesmo a propriedade tendo um bom retorno financeiro, foi sugerido aos 

proprietários que diminuíssem o tempo de produção das novilhas, pois a idade da 

mesma interfere na quantidade produzida, quanto mais avançada a idade do animal 

maior é o seu desgaste. Assim se os proprietários diminuírem o tempo de produção 

e possuírem uma maior rotatividade, buscando animais mais novos para a atividade 

leiteira, consequentemente a produção de leite irá aumentar. 

Ressalta-se que o estudo possui suas limitações; ter sido realizado em 

apenas uma propriedade, os resultados aqui encontrados não podem ser 

generalizados. 

Por fim, sugere-se elaborar um estudo dos produtos agrícolas que a 

propriedade produz, para descobrir o retorno que o mesmos fornecem e realizar um 

comparativo entre as atividades da propriedade. 
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