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RESUMO 

 

Sabendo-se da importância de uma boa gestão técnica e econômica em uma propriedade 

leiteira, buscou-se, neste trabalho, encontrar os índices econômicos da Fazenda Granja 

Leiteira Sul de Minas, localizada na zona rural de Perdões, na região do Sul de Minas, 

para ser feita a comparação entre os índices encontrados para a propriedade e os de 

referência proposto por outros autores, e ver suas relações com os índices técnicos. A 

pesquisa foi feita com criação de inventários dos bens que compõem a propriedade 

analisada, e contabilizou-se os custos que envolvem a produção com acompanhamentos 

e anotações mensais durante o período de um ano, de outubro de 2014 a setembro de 

2015. A renda do leite/ renda da atividade teve de ser corrigida com a soma do 

inventário animal, já que o valor encontrado foi maior do que o de referência, indicando 

que a fazenda está possivelmente retendo animais. A mão de obra apresentou ótimos 

valores, com pouco custo sendo mobilizado, mas com bastante eficiência de produção. 

Assim como a área utilizada para pecuária, com 1,23 vacas em lactação por hectare, 

acima da média nacional.  A quantidade de vacas em lactação/ total de vacas também 

obteve um resultado bem acima do valor de referência. Para explicar essa quantia teve-

se que buscar uma relação com dados reprodutivos na escrituração zootécnica. Apesar 

da alta porcentagem de vacas em lactação, encontramos números de ineficiência 

reprodutiva. Além disso destacamos a grande porcentagem de primíparas e, 

consequentemente alta taxa de reposição. Economicamente a propriedade paga todos os 

seus custos e tem grande potencial para crescimento a longo prazo, ou seja, tem lucro 

maior que zero. A rentabilidade foi maior que o juro usado na pesquisa, sendo uma 

alternativa atrativa e bom investimento.  

Palavras chave: benchmark, cadeia leiteira, custos de produção, economia, gestão 
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ABSTRACT 
 

Knowing the importance of good technical and economic management on a dairy 

property, sought, in this work, find the economic indices of the Farm Dairy Farm south 

of Minas Gerais, located in the countryside of Perdões in the southern region of Minas 

Gerais, to be made a comparison between the rates found for the property and the 

reference proposed by other authors and see their relationship with the technical 

indexes. The research was done with the creation of inventories of goods that make up 

the analyzed property, and costs are recorded that involve the production with 

accompaniments and monthly notes during the period of one year, from October 2014 

to September 2015. The income milk / render activity had to be corrected to the sum of 

the animal inventory, since the value was larger than the reference, indicating that the 

farm animals are possibly retaining. The workforce had great values, with little cost 

being mobilized, but with enough production efficiency. As well as the area used for 

livestock, with 1.23 lactating cows per hectare, above the national average. The number 

of dairy cows / total cows also achieved a score well above the reference value. To 

explain this amount had that seek a relationship with reproductive data in zootechnical 

bookkeeping. Despite the high percentage of dairy cows, we found reproductive 

inefficiency numbers. Also we highlight the large percentage of gilts and consequently 

high replacement rate. Economically the property pay all its costs and has great 

potential for long-term growth, ie a profit greater than zero. Profitability was higher 

than the interest used in the research, being an attractive alternative and good 

investment. 

Key words: benchmark, dairy chain, economics, management, production costs 
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1. INTRODUÇÃO 

 A cadeia agroindustrial do leite é uma das cadeias mais importantes atualmente 

no Brasil e considerada das mais promissoras devido ao grande potencial do país para 

expandir ainda mais a produção e ganhos de produtividade. Nos últimos anos o Brasil 

vem estado nos melhores lugares do ranking de produção, com crescimentos 

significativos de ano a ano.   

 A produção de leite no Brasil se concentra nas regiões sudeste e sul. Os 

principais estados produtores de leite são Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e 

Goiás. Dentre esses, Minas Gerais se destaca com pouco mais que o dobro de produção 

do segundo lugar do ranking que é o Rio Grande do Sul. Essa concentração de produção 

nas regiões Sudeste e Sul se deve ao tradicionalismo que há muitos anos já existe para a 

criação de gados de leite, além de serem regiões com boas condições climáticas para ter 

rebanhos mais especializados, como a raça holandesa.  

 As perspectivas para a produção de leite no Brasil são de crescimento a uma taxa 

de 2,4% a 3,3% por ano. Com a situação econômica dos brasileiros estagnada, não há 

uma perspectiva de grande crescimento no consumo. Espera-se que essa taxa 

acompanhe a de produção e com isso a perspectiva é de que diminua a taxa de 

importação. Além de aumento na quantidade de leite em litros, tem aumentado também 

a qualidade do leite produzido no Brasil, isso contribui para o crescimento da 

exportação, já que o leite passa a entrar nos critérios para serem comercializados em 

outros países e aumenta seu potencial para competitividade. 

 Além do agronegócio do leite ser de grande importância econômica para o Brasil 

e de gerar um dos principais alimentos para a grande maioria das famílias brasileira, é 

um dos maiores contribuintes na geração de emprego, principalmente para as pessoas 
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que vivem na área rural. Sabendo-se das perspectivas de crescimento para a cadeia do 

leite a produção de leite se torna de grande importância social, como um incentivo para 

os produtores continuarem investindo e querendo aprimorar os conhecimentos em 

relação à produção e, principalmente, para que a população da área rural permaneça no 

campo. 

 Constata-se, entretanto, que a representatividade do leite no mercado ainda é 

baixa, sendo o Brasil um país com grande potencial para ser um grande produtor, e 

ganhar maior representatividade no mercado exterior. Dados mostram que a 

produtividade do Brasil comparada com outros países ainda é considerada muito baixa, 

isso pode ser relacionado com a falta de investimentos dos produtores em animais com 

boa genética para produção de leite, e outros produtores que utilizam animais com dupla 

aptidão. A falta de uma boa gestão técnica com escrituração zootécnica, gestão 

econômica, cuidados com sanidade e um bom programa nutricional influenciam para 

que o Brasil também não permita que o Brasil evidencie todo o seu potencial como 

grande produtor de leite.  

 Considerando a importância da cadeia produtiva do leite para a economia 

brasileira, geração de emprego e questão social, somado às perspectivas de um maior 

crescimento, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma gestão técnica e 

econômica de uma propriedade produtora de leite, para que através da análise dos 

resultados obtidos seja possível identificar os possíveis erros e o que pode ser feito para 

melhorar os resultados, sendo assim, de grande importância na tomada de decisão. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. A CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NO BRASIL 

 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite no mundo, estando em posição de 

destaque nos rankings de produção há muitos anos, e com grande potencial para 
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aumentar cada vez mais através das tecnologias que estão sendo empregadas, e com 

uma produção de leite de melhor qualidade. A extração de leite para alimentação existe 

desde a pré-história, e no Brasil ela existe desde a chegada dos colonos portugueses. 

Porém, foi após a Segunda Guerra mundial que o setor passou por mudanças e começou 

a se tornar uma grande cadeia agroindustrial, através da melhoria das vias de transporte 

e um processamento que permitia o transporte do leite para lugares mais longes sem que 

ele estragasse. 

A grande mudança mesmo para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite 

no Brasil, segundo Viana & Ferras (2007), foi no início da década de 90 com os grandes 

avanços no processo de industrialização, uma vez que nesse período começa a ocorrer 

maior abertura de mercado, influenciando profundamente no desempenho da cadeia o 

que, por consequência, torna o sistema cada vez mais competitivo, sendo que o governo 

passa a interferir cada vez menos neste setor, ficando a formação de preço em função 

das leis de mercado da oferta e da procura por este produto.  

Em decorrência de todas as mudanças, o Brasil passou por um crescente 

desenvolvimento da atividade leiteira, o que o levou a estar atualmente ocupando a 

quinta posição na produção mundial de leite, com mais de 33 bilhões de litros de leite 

produzidos no ano de 2014, com um aumento da produção de 3,07% comparando-se os 

anos de 2013 a 2014 (SEAB – Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, 

2014). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Brasil vem apresentando aumento gradativo na produção leiteira, com um crescimento 

de quase 54% de 2003 a 2013. As regiões Sudeste e Sul destacam na produção leiteira 

nacional. Estas regiões, no ano de 2012, participaram com 69%, dos 32,2 bilhões 

produzidos pelo país. E no ano de 2013, essa participação cresceu ainda mais. Minas 



 

- 9 - 

 

Gerais manteve o primeiro lugar no ‘’ranking’’ da produção leiteira, representando 27% 

do total produzido, seguido pelo Rio Grande do Sul com 13%, Paraná com 12,6% e 

Goiás com 11%. 

Mesmo com o aumento contínuo do setor, o preço baixo do leite muitas vezes 

não supre os custos de produção devido à falta de planejamento e controle da sua 

atividade. Segundo o Centro de Estudos Avançado de Economia Aplicada 

(CEPEA/ESALQ/USP), o preço médio líquido do leite para o ano de 2016 será de 

0,9529, a menor dos últimos 5 anos. Esse valor se deve, principalmente, às dificuldades 

que o setor teve que enfrentar no ano de 2015, com elevado custos de produção, menor 

demanda do consumidor pelos produtos lácteos. E problemas climáticos, tanto quanto 

falta de chuva em algumas regiões, quanto excesso em outras. 

Reis et al (2001) ressalta a sensibilidade do segmento da cadeia agroindustrial do 

leite a essas transformações. Além dos conflitos que existem entre os produtores que 

vivem em um ambiente competitivo, a indústria de laticínios e os fornecedores de 

insumos, máquinas e equipamentos, além da oferta de lácteos importados.  

No ambiente de elevada concorrência, de incertezas e de redução das margens de 

ganho em que os produtores de leite estão inseridos, a eficácia nas decisões é 

fundamental para a competitividade do negócio (OLIVEIRA et. al 2007). Para isso, uma 

boa gestão e um planejamento a longo prazo são essenciais para que o produtor não 

perca todo seu rendimento, devido às instabilidades que podem ocorrer no setor.  

2.2. A IMPORTÂNCIA DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE 

 

O Cadeia Agroindustrial do leite e derivados encontra-se em todo o território 

nacional entre produtores de diferentes tamanhos e níveis de tecnologia, e é importante 

gerador de alimentos, empregos, de renda e de tributos. Martins e Guilhoto (2001) 

destacam que a representatividade do leite e seus derivados, na geração de emprego, é 
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superior a setores como a construção civil, siderurgia, indústria têxtil, indústria de 

automóveis, entre outros, o que demonstra a importância do setor na geração de 

emprego, renda, e consequentemente, tributos.  

Gomes (1999) destaca também a importância do leite como alimento, pelo 

elevado valor nutritivo, por ser alimento essencial a algumas faixas da população e a 

participação do leite e seus derivados na cesta básica e, por consequência, nos índices 

que calculam a inflação.  

Além de sua importância econômica, deve-se destacar a relevância social do 

leite, principalmente no setor onde se encontra os pequenos produtores. Inúmeras 

famílias vivem e dependem exclusivamente da produção de leite. Isso torna a atividade 

de grande importância para o desenvolvimento regional.  

Em tempos nos quais vemos cada vez mais as famílias saírem do campo em 

busca de novas oportunidades, é preciso maiores incentivos para que o pequeno 

produtor e suas famílias não desistam de continuarem no setor agropecuário e que o 

Governo e entidades afins busquem meios de levar mais conhecimento, tecnologia e 

oportunidades de crescimento, como uma boa gestão.  

2.3. PERSPECTIVAS PARA O SETOR LEITEIRO 

 

As perspectivas para a produção de leite de 2015-2025 são de crescimento a uma 

taxa anual entre 2,4% e 3,3%. Essas taxas correspondem a passar de uma produção de 

37,2 bilhões de litros em 2015 para valores entre 47,5 e 52,7 bilhões de litros no final do 

período das projeções. O consumo nos próximos anos deve estar próximo da produção, 

estando estimado crescer anualmente a taxa de 2,4% ao ano durante o período das 

projeções (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, 2015). 

 De acordo com a Embrapa Gado de Leite, é pouco provável que o Brasil 

mantenha a taxa de crescimento médio da produção dos últimos anos, que foi de 4,5% 
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ao ano. Nos anos recentes, a demanda por lácteos no país foi o principal estímulo para 

os incrementos de produção. No entanto, no curto/médio prazo, a conjuntura 

macroeconômica aponta retração na capacidade de crescimento do consumo dos 

brasileiros.  

 A OECD (2015) estima que os preços domésticos de leite e derivados devem 

elevar-se de 6% a 8% durante o período das projeções, a demanda doméstica é projetada 

crescer lentamente com a população e renda, e a produção deverá acompanhar a 

demanda, minimizando o papel do mercado internacional. 

 A perspectiva de crescimento na produção, e a melhoria substancial na produção 

de leite com qualidade favorecem o país a mudar o panorama de importador para 

exportador de produtos lácteos. A perspectiva para o período analisado é de um 

aumento de 47,2% na exportação.  

 2.4. GESTÃO TÉCNICA E ECONÔMICA DA PECUÁRIA LEITEIRA 

 

Diversas transformações, entre outros fatos, têm contribuído para que os 

produtores de leite reflitam sobre a necessidade de administrarem bem a atividade, 

tornando-se mais eficientes e, consequentemente, competitivos. Nessa nova realidade, 

ter controle adequado e, principalmente, um sistema de custo de produção de leite que 

gere informações para a tomada de decisões rápidas e objetivas são fatores 

fundamentais para o sucesso da empresa (LOPES, M. A. et al). 

É de suma importância que o produtor tenha pleno conhecimento sobre todos os 

segmentos que envolvem sua cadeia de produção, não só dentro da porteira, mas 

também, antes, e depois dela; pois ele dependerá desses segmentos para tomar as 

decisões que irão influenciar o sucesso do seu empreendimento.  

Uma administração correta da propriedade rural, com atualizações e anotações 

frequentes da sua escrituração zootécnica até o balanço contábil é muito importante para 
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a atividade leiteira, já que é uma atividade que envolve mudanças e desembolsos 

diários, e um bom acompanhamento facilita ainda mais adquirir uma boa gestão. 

Andrade & Cançado Junior (2006) expressam a grande importância de se 

analisar economicamente a atividade leiteira, pois, por meio dela, o produtor passa a 

conhecer com detalhes e a utilizar, de maneira inteligente e econômica, os fatores de 

produção (terra, trabalho e capital). A partir daí, localiza os pontos de estrangulamento 

para depois concentrar esforços gerenciais e tecnológicos para obter sucesso na sua 

atividade e atingir os seus objetivos de maximização de lucros e/ou minimização de 

custos. 

2.4.1. ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA 

 

A gestão técnica de uma propriedade é importante no monitoramento eficiente 

do uso dos fatores de produção. Não é possível analisar um fator de produção quando 

ele se encontra isolado, mas, quando relacionado com outros fatores de produção, a 

análise é mais confiável e completa. A escrituração zootécnica é o registro desses 

fatores de produção que são empregados no processo produtivo ligados diretamente aos 

produtos gerados. Além disso, através da escrituração zootécnica pode-se confeccionar 

os índices zootécnicos.  

As informações que compõem a escrituração zootécnica são separados por 

categorias, sendo elas: dados de eficiência técnica; sanitários; reprodutivos; e de 

qualidade do leite. Esses dados, quando analisados juntamente com os índices 

econômicos, serão importantes para identificar os possíveis problemas da propriedade.  

 

2.4.2. DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS  

 

Gomes (1999) sugere uma metodologia para a correta apropriação do custo de 

produção da atividade leiteira. Afirma que o cálculo é, às vezes, complexo por tratar-se 
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de uma atividade de produção conjunta (leite e carne) e contínua, havendo subjetividade 

no cálculo dos custos da mão de obra familiar e dos investimentos alocados.  

Para a determinação dos custos de produção de uma propriedade leiteira, deve-se 

considerar a eficiência desta no conjunto de suas despesas. Além disso, é necessário 

considerar o preço e a receita, que determinarão o lucro da atividade em questão 

(FARIA 2005). Tais medidas permitem estimar a viabilidade econômica da atividade, 

em função do capital investido ou de comparações com outras propriedades. Para 

determinar os custos deve-se identificá-los como sendo fixos ou variáveis.  

Os Custos Fixos são aqueles que permanecem inalteráveis durante um período 

de tempo (curto prazo) e independem do nível da produção. Esses custos ocorrem, 

mesmo que o recurso não seja utilizado. No longo prazo, quando a quantidade dos 

recursos utilizados pode variar, os custos fixos inexistem.  

O custo fixo total é simplesmente a soma dos vários tipos de custos fixos e 

inclui, usualmente, os componentes: depreciação, seguro, impostos e juros (ALVES & 

ASSIS, 2000). 

Os custos variáveis são aqueles que o administrador controla no curto prazo. 

Eles podem ser aumentados ou diminuídos pela ação do administrador e irão aumentar 

com o aumento da produção. Itens como semente, ração, fertilizante, produtos químicos, 

gastos com a sanidade do rebanho, gastos com serviços de máquinas e com mão-de-

obra, em geral, são exemplos de custos variáveis. Devendo considerar também os custos 

vindos de pagamentos de consultoria, seguros de produção e despesas financeiras 

(TURRA, 1990).   

Depreciação é um custo não monetário, para refletir a perda do valor do bem 

com a idade, uso e obsolescência. É também um procedimento contábil, para gerar 

fundos necessários para a substituição do capital investido em bens produtivos de longa 
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duração. Depreciação é um conceito essencialmente contábil, mas de muita importância 

nos estudos econômicos (NORONHA, 1987). 

A terra não possui uma expectativa de fim da vida útil, portanto, não gera custo 

de depreciação. Já para animais, a depreciação só será contabilizada quando a 

propriedade compra animais. Quando a propriedade forma os próprios animais, esses 

não irão depreciar. 

Outro componente importante para a determinação do custo de produção é o juro 

sobre o capital empatado. Segundo HOFFMANN et. al. (1981), a todo o capital 

empregado na produção, quer de propriedade do empresário, quer obtido por vias de 

crédito, deve atribuir-se um juro, calculado a uma taxa normal. Esse cálculo dá-se em 

relação a todo capital investido na produção, sendo que o montante representa o custo 

de oportunidade do capital, sendo a variação dessa taxa entre 6 e 12% sobre o valor 

estimado do capital investido, exceto terra, pois o fluxo do capital nela investido pode 

ser estimado imputando-se um valor que reflete o arrendamento praticado no mercado 

das regiões onde as fazendas estão localizadas (REIS 2002; MEDEIROS & 

MONTEIRO, 2001). 

Para a bovinocultura de leite, a metodologia mais utilizada dos custos de 

produção é a criada pelo Instituto de Economia Aplicada (IEA) da Secretaria de 

Agricultura do Estado de São Paulo, a qual utiliza o conceito de Custo Operacional. 

Neste método os custos são alocados em Custo Operacional Efetivo (COE), Custo 

Operacional Total (COT)  e Custo Total (CT).  

Com base nas ferramentas anteriores, pode-se determinar o custo operacional 

efetivo, que é o somatório de todos os custos variáveis da produção, contabilizados 

mensalmente e não cobrindo um período maior que um ano, para que sejam cobertos 

pelas receitas no curto prazo, impossibilitando o cálculo do custo de oportunidade e a 
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depreciação dos bens, por se tratarem de bens de consumo instantâneo (ALVES & 

SOUZA, 2006). São usadas para a tomada de decisão sobre a situação financeira da 

atividade no curto prazo. Em contrapartida, o custo operacional total é gerado por bens 

de consumo gradativo e mão de obra familiar sendo assim o somatório do custo 

operacional efetivo, depreciação e os custos fixos como a mão de obra familiar 

(FASSIO, 2006). 

 2.4.3. ÍNDICES ECONÔMICOS E BENCHMARKING 

A comparação dos resultados de um produtor com outros grupos de produtores 

pode contribuir muito com o aumento de sua eficiência. A seleção de indicadores de 

resultados e a determinação do benchmark (ponto de referência) de cada indicador 

representam orientação segura para o produtor, visto que os valores apresentados foram 

obtido de outros produtores que vivem no mesmo ambiente econômico e passam pelas 

mesmas dificuldades (GOMES, 2005). 

No entanto, segundo Oliveira (2007), o uso de indicadores de referência globais 

deve ser usado com cautela, pois variações no ambiente de produção de um país tão 

diverso como o Brasil devem ser levados em consideração ao gerar tais indicadores.  

Os índices de referência utilizado para a comparação são um resultado do 

Projeto Educampo, coordenado pelo Sebrae-MG, em parceria com cooperativas e 

laticínios particulares. A partir de amostras de uma grande quantidade de produtores, 

tira-se 10% dos que alcançaram os melhores resultados, e a média dos valores dos 10% 

de propriedades serão os benchmarks.  

O projeto Educampo cobre todo o estado de Minas Gerais, portanto, é indicado 

para comparação de propriedades do Estado. Na tabela 1 estão inseridos alguns 
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indicadores econômicos de referência para propriedades de leite apontado por Gomes 

(2005). 

Tabela 1: Indicadores econômicos de referência para propriedade leiteira 

Indicadores Econômicos de Referencia Valor 

Gasto com mão de obra/ valor da produção de leite Até 20% 

Gasto com concentrado do rebanho/ valor da produção de 

leite 

Até 30% 

Lucratividade >25% 

COE do leite/ preço do leite Até 65% 

COT do leite/ preço do leite Até 75% 

Capital investido (R$/ produção diária de leite (L/dia) <R$ 700,00/ L-dia 

Rentabilidade (Taxa de retorno do capital investido) >3% ao ano 

 

A renda bruta da atividade também é uma ferramenta que é composta pela 

remuneração da distribuição de vários produtos, como, por exemplo, venda de leite, 

esterco, animais, forragens e outros produtos oriundos da atividade (NASCIF, 2008). A 

real partição da renda bruta é fundamental para o cálculo direcionado dos custos para a 

produção de leite e para a produção de animais destinados à venda. Antes da realização 

dos cálculos que irão gerar os índices econômicos, é necessário encontrar a proporção 

da renda bruta do leite em relação à atividade. Essa composição da renda bruta também 

irá representar o quanto o custo do leite representa do custo da atividade.  

Gomes (2003) sugeriu parâmetros de referência da composição da renda bruta 

para quando os rebanhos estão estabilizados. Esses parâmetros estão apresentados na 

tabela 2. 
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Tabela 2: Parâmetros de referência da composição da renda bruta em rebanhos estabilizados 

Sistemas Renda bruta da atividade/ renda bruta do leite 

Gado Holandês Em torno de 90% 

Gado Mestiço 80% (+-10%) 

Gado Zebu 70% (+-10%) 

   

  Entretanto, em alguns casos, a composição da renda bruta se encontra distorcida, 

distorcendo também o valor do custo de produção direcionado ao leite e à venda de 

animais. Isso ocorre devido ao excesso de animais retidos na propriedade ou de animais 

sendo vendidos. Para contornar essa situação, a renda bruta da atividade pode ser 

corrigida com o valor da variação do inventário animal. Em casos de excesso de animais 

sendo retidos na propriedade, o inventário animal será positivo, somando esse valor à 

renda bruta da atividade. Já em casos de excesso de animais sendo vendidos, o 

inventário animal será negativo, diminuindo o valor da renda bruta da atividade.  

Mas o indicador mais usado é a renda líquida que é a diferença entre a renda 

bruta e o custo total, pois normalmente é tratada como lucro. Essa diferença mostra 

quanto da renda bruta total permaneceu na fazenda, tornando possível uma avaliação 

confiável do status econômico da atividade leiteira. Sendo necessário conhecer também 

as margens que representam o saldo existente entre a renda bruta e os custos de 

produção (STOCK, 2003). 

A rentabilidade (taxa de retorno sobre o capital investido) representa o principal 

indicador de eficiência econômica em qualquer organização, pois possibilita 

comparações com diversas alternativas de investimentos (OLIVEIRA E PEREIRA, 

2009).  
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 3.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 A gestão econômica do presente trabalho foi realizada na propriedade Granja 

Leiteira Sul de Minas Comércio LTDA, com localidade na BR 354, km 582, na zona 

rural da cidade de Perdões, região sul de Minas Gerais. O clima predominante na cidade 

é o tropical de altitude com uma temperatura média anual de 20,8º C. A temperatura 

média anual do município é de 20º C com uma precipitação média anual de 1.529,7mm. 

Em meio a vales e montanhas, a cidade é constituída por Mata Atlântica, Cerrado e 

Campos.  

A produção na fazenda é destinada exclusivamente para leite, com vacas da raça 

holandesa, criadas em um sistema intensivo em galpão tipo free-stall, sendo ordenhadas 

3 vezes ao dia com ordenhadeira mecânica. Os bezerros ficam instalados em casinhas de 

inverno e/ou tropical a partir do primeiro dia de vida; as novilhas são separadas em 

piquetes de acordo com a idade, sendo distribuídas em um total de 4 hectares. Os 

animais recebem a alimentação exclusivamente no cocho, com silagem de milho e 

concentrado, sem plantação de forrageiras.  

Na tabela a seguir, estão apresentados os índices de tamanho da propriedade. Os 

valores encontrados são uma média do período de 1 ano em que foi feita a análise. Esses 

valores ajudam-nos a caracterizar a fazenda.  

Tabela 3: índices de tamanho 

Indicadores  Unidade Valores 

Produção anual de leite L/ano 1.869.991 

Produção média de leite diária L/dia 5.123,26 

Área utilizada para pecuária (média) ha 179,00 

Vacas em lactação (média) Cab 221,00 

Total de vacas  Cab 244,50 

Total do rebanho Cab 427,00 
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3.2. FONTE DE DADOS 

 

Os dados necessários para a realização do trabalho foram coletados através de 

visitas técnicas, por observação e acompanhamento diário dos trabalhos realizados na 

fazenda e por documentos cedidos pelo gerente e pelo proprietário da fazenda. Foram 

coletados dados referentes ao período de um ano (outubro de 2014 até setembro de 

2015).  

3.3. INVENTÁRIOS  

 

 Foi realizado um registro dos bens que pertencem à propriedade através de um 

inventário para: terra, animais, benfeitorias e máquinas. Os dados para terra e animais 

foram obtidos de documentos cedidos pelo gerente da fazenda, com números do início 

do período analisado (outubro de 2014) e do final (setembro de 2015), sendo estes 

alocados em planilhas no programa Office Excel. O valor da terra nua própria/hectare 

foi obtido segundo o preço que mais prevaleceu na região, de R$ 15.000,00. 

Os animais foram separados nas diferentes categorias e seus valores foram dados 

por um funcionário especializado da fazenda e responsável pelas negociações de 

compra e venda (Tabela 4).  

Tabela 4: Inventário animal 

Categoria Início do período Final do período 

Cabeças Valor Total (R$) Cabeças Valor Total (R$) 

Reprodutor 

 

2 6.000,00 1 3.000,00 

Vacas em lactação 215 1.075.000,00 227 1.135.000,00 

Vacas secas 28 140.000,00 19 95.000,00 

Fêmeas 0-1 anos 90 135.00,00 51 76.500,00 

Fêmeas 1-2 anos 82 410.000,00 126 630.000,00 

Fêmeas 2-3 anos 10 50.000,00 10 50.000,00 
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Total 427 1.816.000,00 434 1.989.500,00 

 

 Para o inventário das benfeitorias, máquinas e equipamentos, foi feito um 

registro de tudo que havia na propriedade através de visitas. Após a identificação 

avaliou-se o preço para cada item, considerando o valor dele novo. No caso das 

benfeitorias, o valor foi estimado com a ajuda de um profissional da área de construções 

civis.  

 Para ambos os inventários foram feitas as comparações dos bens que haviam no 

início do período analisado e do final. Com o valor médio total dos valores do início e 

final do período é que foi calculado a depreciação. 

3.4. INDICADORES ANALISADOS 

 

As análises técnicas e econômicas, descritas a seguir, foram realizadas seguindo 

o padrão adotado por Nascif (2008). 

  3.4.1. INDICADORES TÉCNICOS 

 

Os indicadores técnicos analisados, relacionados aos índices zootécnicos, foram: 

1. Vacas em lactação/total de vacas (%): porcentagem de vacas em 

lactação em relação ao número total de vacas. 

2. Vacas em lactação/total do rebanho (%): porcentagem de vacas em 

lactação em relação ao número total de animais do rebanho.  

3. Vacas em lactação/área para pecuária (animais/ha): número médio de 

vacas em lactação ao longo do ano dividido pela área total utilizada para pecuária. 

4. Produção/vaca em lactação (litros/animal): produção média diária 

dividida pelo número médio de vacas em lactação diária ao longo do ano. 

5. Produção/total de vacas (litros/animal): é a produção média diária 

dividida pelo número médio de vacas ao longo do ano. 
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6. Produção/mão-de-obra permanente (litros/dh): produção anual de 

leite dividida pelo número de dias homem (d/h) para manejo do rebanho durante o ano. 

7. Produção/área para pecuária (litros/ha): produção anual de leite 

dividida pela área total utilizada para pecuária. 

3.4.2. INDICADORES ECONÔMICOS 

O método utilizado para o cálculo dos custos de produção e indicadores econômicos 

foi a dos custos operacionais e custo total. 

Os indicadores técnicos analisados foram: 

1. Renda bruta anual da atividade leiteira (R$/ano): renda obtida com a venda 

de leite e laticínios, e animais, com a variação do inventário animal e com a venda de 

outros produtos ao longo do ano. 

2. Renda bruta anual do leite (R$/ano): renda obtida com a venda do leite 

(incluindo aleitamento para bezerras e consumo próprio) e laticínios ao longo do ano. 

3. Preço médio do leite (R$/ano): preço médio recebido pelo litro do leite ao 

longo do ano. 

4. Custo operacional efetivo da atividade (R$/ano): são todas as despesas 

contabilizadas mensalmente. São bens de consumo instantâneo. Para esse cálculo, foi 

feito levantamentos mensais sobre todas as despesas geradas pela atividade. Essa 

avaliação foi feita pegando-se as notas fiscais para cada mês do período analisado, e 

dividindo-se da seguinte forma:  

a. Gasto com concentrado na atividade leiteira (R$/ano): gasto total 

com a compra de concentrados ou com a produção de insumos para este fim, ao 

longo do ano. 

b. Gasto com mão de obra contratada na atividade leiteira (R$/ano): 

gasto total com o pagamento pela mão-de-obra contratada ao longo do ano. 
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c. Gasto com a produção de silagem de milho (R$/ano). 

d. Gasto com minerais na atividade leiteira (R$/ano). 

e. Gasto com leite para bezerra (R$/ano). 

f. Gasto com medicamentos destinados aos animais (R$/ano): 

antibióticos, vermífugos, bernicida, carrapaticida, vacinas, etc.  

g. Gastos com a ordenha (R$/ano): detergentes, materiais de 

limpeza, reparo de ordenha e outros.  

h. Energia e combustível (R$/ano): diesel, gasolina, energia elétrica, 

óleo lubrificante, outros.  

i. Impostos e taxas (R$/ano): FUNRURAL, contribuições às 

associações, DARF, registro de meio ambiente, FGTS, INSS, etc. 

j. Inseminação artificial (R$/ano): sêmen, nitrogênio líquido, luvas, 

pipetas, bainhas, inseminador contratado. 

k. Reparo de benfeitorias (R$/ano). 

l. Reparo de máquinas (R$/ano). 

m. Aluguel de terras (R$/ano). 

n. Outros (R$/ano). 

5. Custo operacional total da atividade (R$/ano): total dos gastos diretos para a 

produção de leite, somado às despesas com a mão de obra familiar e às depreciações dos 

bens utilizados na atividade, ao longo do ano.  

Para o cálculo da depreciação de máquinas e equipamentos foi utilizada a 

seguinte fórmula:  

d = (Vi – Vf) / n, sendo Vi o valor inicial do bem, Vf o valor final (valor de 

sucata) e n o período de vida útil do bem em anos. 



 

- 23 - 

 

Considera-se que benfeitoria não gere um valor de sucata, nesse caso a equação 

será simplificada, sendo: 

d = Vi/n 

6. Custo total da atividade (R$/ano): custo operacional total da atividade, 

somado aos juros sobre o capital investido na atividade leiteira, ao longo do ano. O 

cálculo do custo de oportunidade, tomando-se todo o capital investido na propriedade 

(terra, animais, benfeitorias, máquinas e equipamentos), foi feita através da seguinte 

fórmula: 

j = (Capital empatado / 2) x taxa de juros real. Considerou-se uma taxa de juros 

de 3% ao ano, por base da média de alguns investimentos alternativos.  

7. Custo operacional efetivo/litro de leite (R$/litro): custo operacional efetivo do 

leite no ano dividido pela produção anual do leite. 

8. Custo operacional total/litro de leite (R$/litro): custo operacional total do leite 

no ano, dividido pela produção anual de leite. 

9. Custo total/litro de leite (R$/litro): custo total do leite dividido pela produção 

anual do leite. 

10. Custo operacional efetivo/preço do leite (%): porcentagem que 

corresponde ao custo operacional efetivo do litro de leite em relação ao preço médio do 

litro de leite ao longo do ano. 

11. Custo operacional total/preço do leite (%): porcentagem que 

corresponde ao custo operacional total do litro de leite em relação ao preço médio do 

litro de leite ao longo do ano. 

12. Custo total /preço do leite (%): porcentagem que corresponde ao custo 

total do litro de leite em relação ao preço médio do litro de leite ao longo do ano. 
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13. Gasto com mão-de-obra contratada na atividade leiteira/renda bruta 

do leite (%): porcentagem que corresponde ao gasto com a mão-de-obra contratada ao 

longo do ano em relação à renda bruta do leite. 

14. Gasto com concentrado na atividade leiteira/renda bruta do leite 

(%): porcentagem que corresponde ao gasto com concentrado ao longo do ano em 

relação à renda bruta do leite. 

15. Margem bruta anual da atividade leiteira (R$/ano): renda bruta do 

leite descontando o custo operacional efetivo da atividade. 

16. Margem bruta unitária da atividade leiteira (R$/litro): margem bruta 

da atividade dividida pela produção anual de leite. 

17. Margem bruta em equivalentes litros de leite (litros/ano): margem 

bruta da atividade dividida pelo preço médio do litro do leite ao longo do ano. 

18. Margem bruta por área para pecuária (R$/ha): margem bruta da 

atividade dividida pela área total utilizada para a pecuária. 

19. Margem bruta por vaca em lactação (R$/ano): margem bruta da 

atividade dividida pelo número médio de vacas em lactação ao longo do ano. 

20. Margem bruta por total de vacas (R$/animal): margem bruta da 

atividade dividida pelo número médio de vacas na propriedade ao longo do ano. 

21. Margem líquida da atividade leiteira (R$/ano): renda bruta da 

atividade, descontando o custo operacional total da atividade. 

22. Margem liquida unitária (R$/litro): margem líquida da atividade 

dividida pela produção anual de leite. 

23. Margem liquida em equivalentes litros de leite (litros/ano): margem 

liquida da atividade dividida pelo preço médio do litro de leite ao longo do ano. 



 

- 25 - 

 

24. Margem líquida por área para pecuária (R$/ha): margem líquida da 

atividade dividida pela área total utilizada para pecuária. 

25. Margem líquida por vaca em lactação (R$/animal): margem líquida 

da atividade dividida pelo número médio de vacas em lactação ao longo do ano. 

26. Margem líquida por total de vacas (R$/animal): renda líquida da 

atividade dividida pelo número médio de vacas em lactação ao longo do ano. 

27. Lucro total da atividade leiteira (R$/ano): renda bruta da atividade 

descontando o custo total da atividade. 

28. Lucro unitário da atividade leiteira (R$/litro): lucro total da atividade 

dividido pela produção anual de leite. 

29. Lucro em equivalentes litros de leite (litros/ano): lucro total da 

atividade dividido pelo preço médio do litro de leite ao longo do ano. 

30. Relação renda do leite/renda da atividade (%): porcentagem que 

corresponde à renda do leite em relação à renda total da atividade leiteira. Este índice é 

utilizado na conversão dos custos da atividade em custos do leite, como também, se 

necessário, para hipoteticamente estabilizar o rebanho, através da utilização do valor da 

variação do inventário animal, em reais, lançado na renda bruta da atividade leiteira. 

31. Estoque de capital sem terra (R$): valor de todos os bens envolvidos 

na atividade à exceção do capital empatado em terras. 

32. Estoque de capital com terra (R$): valor de todos os bens envolvidos 

na atividade, como: benfeitorias, máquinas, animais, forrageiras anuais e terras. 

33. Preço da terra (R$/ha): preço médio da terra nua utilizada para a 

pecuária leiteira na propriedade. 

34. Custo da mão-de-obra familiar (R$/ano): custo de oportunidade da 

mão-de-obra familiar envolvida na atividade leiteira. 
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35. Taxa de remuneração do capital sem terra (% a.a.): porcentual de 

remuneração do estoque de capital sem terra investido na atividade leiteira. Segue 

abaixo a fórmula: 

R = Margem líquida/ capital investido (animais, benfeitorias, máquinas) 

36. Taxa de remuneração do capital com terra (% a.a.): porcentual de 

remuneração do estoque de capital total investido na atividade leiteira. A formula para a 

rentabilidade com terra está apresentada a seguir:  

R = Margem líquida/ capital investido (animais, benfeitorias, máquinas e terra) 

37. Remuneração da mão-de-obra familiar (R$/ano): margem líquida da 

atividade somada ao custo de oportunidade da mão-de-obra familiar envolvida na 

produção de leite. 

38. Mão-de-obra anual para manejo do rebanho (dh/ano): quantidade de 

dias/homem (dh) demandada para manejo do rebanho ao longo do ano, somando mão-

de-obra familiar com a contratada. 

39. Número de animais na propriedade (animais/ano): número médio de 

animais na propriedade ao longo do ano. 

40. Capital empatado por litro de leite produzido (R$/litro): estoque de 

capital com terra na atividade leiteira dividido pela produção anual de leite. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos da pesquisa na fazenda foram inseridos em planilhas do 

Programa Excel e posteriormente averiguadas comparando-se com os índices de 

referência (benchmarking).  

Na Tabela 5 estão apresentados os indicadores técnicos. Analisando o valor 

encontrado no cálculo para vacas em lactação/ total de vacas, encontrou-se um valor 
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maior do que o esperado, assim como o número de vacas em lactação/ total do rebanho. 

Para a relação de vacas em lactação/ total do rebanho o valor de referência é que seja no 

mínimo de 40%. Para obtermos uma explicação para esses valores estarem fora dos 

indicadores de referência é necessário que sua análise seja acompanhada de alguns dos 

índices zootécnicos.  

 

 

Tabela 5: Indicadores técnicos 

Indicadores técnicos Unidade Valores 

Vacas em lactação/ total de vacas % 90,39% 

Vacas em lactação/ total do rebanho  % 51,76% 

Vacas em lactação/área para pecuária  vacas/ha 1,23 

Produção/ vaca em lactação L/Cab 23,18 

Produção/total de vacas L/Cab 20,95 

Produção/ mão de obra permanente  L/dh 357,3 

Produção/ área para pecuária L/há/ano 10.446,9 

 

A primeira opção em que foi pensada ao encontramos um valor alto de vacas em 

lactação comparada com o total de vacas é de uma alta eficiência reprodutiva. 

Entretanto, quando buscamos os dados reprodutivos da fazenda na escrituração 

zootécnica encontrou-se um período de serviço de 190 dias, que é o dobro do que se 

considera ideal, e um intervalo entre partos de 15 meses, em média. O alto valor para o 

período de serviço é justificada por possíveis problemas de manejo, inseminação, e o 

clima muito quente no verão, que faz com que caia ainda mais a taxa de concepção. 

Como as vacas demoram para conseguir emprenhar novamente, eles as mantem em 

lactação por muito tempo, até que elas consigam conceber.  

Fazendo uma busca mais sucinta para encontrar alguma outra explicação já que 

vimos que apesar da alta porcentagem de vacas em lactação não obtivemos uma 
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eficiência reprodutiva boa, reparou-se que a taxa de vacas primíparas, assim como a 

taxa de reposição na fazenda foi alta, com uma média de 40%. Essa alta porcentagem de 

vacas primíparas na fazenda também explica o fato da porcentagem de vacas em 

lactação estar tão alto, já que como vacas que estão entrando na sua primeira gestação 

não passaram pela fase de secagem.  

Para produção/ mão de obra permanente é indicado um número acima de 300, 

portanto, o valor encontrado está acima do esperado, significando um bom resultado. A 

produtividade da área de pecuária de leite também obteve um ótimo resultado, acima do 

benchmark descrito por Gomes (2005) de 7.600 litros/ hectare. 

A quantidade de vacas em lactação/ área para pecuária alcançada no trabalho 

representa uma grande eficiência do fator terra, pois apresentou um valor acima do de 

referência que é de 1 animal por hectare. Com isso há uma diluição do custo fixo da 

terra que é o juro sobre capital empatado.  

Na tabela 6 está apresentado a renda bruta para o leite, o adquirido com a venda 

de animais, e a renda bruta total da atividade, com a soma da variação do inventário 

animal. A variação do inventário animal, nesse caso, foi somada pois houve uma 

distorção da composição da renda bruta devido ao excesso de animais retidos na 

propriedade. O valor encontrado para a renda bruta do leite/ renda bruta da atividade 

sem a adição do inventário animais foi de 97%.  

Com a correção do cálculo encontrou-se o valor de 90,53% para a composição 

da renda bruta, já com a variação do inventário animal positiva. Portanto, se a renda do 

leite representa 90,53% da renda bruta total da atividade leiteira, o custo do leite 

também representa 90,53 % do custo da atividade. 
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Tabela 6: Renda bruta 

Renda Bruta  Quantidade no 

ano 

Preço unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$/ano) 

Leite 1.869.991 

 

1,133 2.118.699,80 

Animais 40 1.200,00 48.000,00 

Renda bruta total sem 

correção 

  2.166.699,80 

Variação do Inventário 

animal 

  173.500,00 

Renda bruta total da 

atividade com correção 

  2.340.199,80 

 

 

Na tabela 7 temos os custos que compõem o custo operacional efetivo da 

propriedade para o intervalo de um ano. Esses custos, geralmente, são contabilizados 

mensalmente. São bens de consumo instantâneo, com desembolso direto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7: Custo operacional efetivo 

CUSTOS DE PRODUÇÃO 

 Total do Leite 

(R$/litro) 
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Total da atividade leiteira (R$) $ do leite Média 

Mão de obra contratada 279.528,00 253.070,66 0,1462 

Milho para Silagem 244.417,67 221.283,53 0,1278 

Concentrados 504.103,86 456.390,41 0,2636 

Sal mineral 131.794,20 119.319,87 0,0689 

Medicamentos 92.031,00 83.320,26 0,0481 

Ordenha  37.727,54 34.156,63 0,0197 

Energia e combustível 146.083,08 132.256,31 0,0764 

Impostos e taxas 46.003,99 41.649,71 0,0241 

Inseminação 28.997,64 26.253,01 0,0152 

Reparos benfeitorias 8.320,00 7.532,51 0,0044 

Reparos de máquinas 48.000,00 43.456,80 0,0251 

Aluguel de terra 15.684,00 14.199,51 0,0082 

Outros 55.164,00 49.942,73 0,0288 

TOTAL 1.637.854,98 1.482.831,94 0,8565 

 

Na tabela 8 estão ilustradas as quantias encontradas com a realização dos 

inventários, além dos valores para depreciação e os juros sobre capital empatado.  

 

Tabela 8: Depreciação e custo de oportunidade de patrimônio 

Especificação Valor Total Depreciação Custo de 

oportunidade 

Terra nua própria 

(média) 

R$1.702.500,00 - $51.075,00 

 

Rebanho de 

produção (média) 

R$ 1.902.750,00 - 
R$ 57.082,50 

 

 
 

Benfeitorias R$ 1.902.645,00 66.828,17 

 

28539,675 

 

Máquinas e 

equipamentos 

R$ 2.033.600,00 150.852,83 

 

30.504,00 
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O custo operacional total e o custo total da atividade estão descritos na Tabela 9. 

A primeira coluna, com os valores de custo que são gastos com a atividade do leite, ou 

seja, representam 90,53% do custo total e a segunda apresenta quanto cada item 

colabora com gastos para cada 1 litro de leite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9: Custo operacional total e Custo total 

CUSTO OPERACIONAL TOTAL – COT 

 Total do leite 

Total da atividade 

leiteira 

$ $/Litro 

Custo operacional efetivo 
    1.637.854,98  

 

1.482.831,94    0,7930 

Mão-de-obra familiar - - - 

Depreciação – benfeitoria 
         66.828,17  

 

      60.502,88   0,0324  

Depreciação – máquina 
       150.852,83  

 

   136.574,81   0,0730  

TOTAL C.O.T. 
    1.855.535,98  

 

1.676.909,43     0,8984  

 
   

CUSTO TOTAL    

Custo operacional total 
   1.855.535,98 

   
1.679.909,43             0,8984  

Remuneração capital:    

     - Benfeitorias 

       

   28.539,68  

 

 25.838,39   0,0138 

- Máquinas 

         

 30.504,00  

 

    27.616.80  0,0148 

- Animais                  0,0276  
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 57.082,50  

 

51.679.64 

  

                         - Terra 

         

 51.075,00  

 

   51.075,00   0,0247  

CUSTO TOTAL 2.022.737,16  1.831.285,01    0,9793 

 

Através dos cálculos, já expostos no presente trabalho, alcançamos os resultados 

para os índices econômicos da propriedade. O diagnóstico econômico é de grande 

importância da tomada de decisão para a empresa agrícola. Na tabela 10 estão expostos 

os resultados obtidos para os índices econômicos da propriedade. Apenas alguns dos 

índices averiguados, que foram considerados mais importantes, foram discutidos e que 

estão em destaque na Tabela 10.  

Tabela 10: Índices econômicos 

Variáveis econômicas Unidade Média 

COE do leite/ preço do leite % 70% 

COT do leite/ preço do leite % 81% 

CT do leite/ preço do leite % 89% 

Gasto com mão-de-obra na ativ./renda bruta do leite. % 14 

Gasto com concentrado na ativ./renda bruta do leite.  % 24 

Margem bruta da atividade R$/ano 651.865,14 

Margem bruta do leite unitária R$/L 0,34 

Margem líquida da atividade R$/ano 434.184,14 

Margem líquida unitária  R$/L 0,21 

Lucro total da atividade R$/ano 266.982,97 

Lucro unitário R$/L 0,13 

Renda do leite/Renda atividade  % 90,53 

Taxa de remuneração do capital sem terra % a.a. 7,44 

Taxa de remuneração do capital com terra  % a.a. 5,76 

 

O Custo Operacional Efetivo do leite/ preço do leite encontrado ficou 5% acima 

do máximo que seria indicado por Gomes (2005). Examinando todos os custos que 

compõe o custo operacional efetivo, constatou-se que a quantia gasta com 

medicamentos foi elevada. Esse elevado custo com medicamento pode se relacionar 
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com a alta taxa de mortalidade de vacas durante um ano, desta forma, podemos sugerir 

que a propriedade apresentou problemas sanitários.  

Como o COE apresentou um resultado maior que o esperado, isso influenciou 

nos valores para Custo operacional total e custo total do leite em relação ao seu preço. O 

índice sugerido por Gomes (2005) para Custo Operacional do leite/ preço do leite foi de 

até 75%, e o que foi encontrado foi de 81%, porém pode-se considerar que esse alto 

valor foi em decorrência do custo operacional efetivo, e não da soma dos custos de 

depreciação para máquinas e benfeitorias.  

 O valor de referência apresentado por Gomes (2005) para gasto com mão de 

obra/ valor da produção de leite foi de até 20%, portanto, o encontrado, de 14%, 

significa que a propriedade está tendo um bom resultado e maximização da produção. 

Um bom resultado também foi encontrado para o gasto com concentrado do rebanho em 

relação ao valor da produção de leite que foi de 24%, abaixo do índice de referência que 

é de até 30%.  

 A margem bruta é um indicador para a renda obtida em relação ao custo 

operacional efetivo, ou seja, só permite verificar se a renda bruta consegue ou não 

remunerar o custo operacional efetivo. Como nesse caso temos um valor positivo para a 

margem bruta, podemos inferir que a renda bruta cobre todo o custo operacional efetivo. 

Assim como podemos concluir com o valor da margem bruta do leite unitário sendo 

positivo.  

 A margem líquida já nos permite determinar se a atividade é estável, e se pode 

se manter a um longo prazo ou até mesmo expandir, quando esta for maior que zero. 

Nos resultados obtidos temos valores positivos tanto para a margem líquida quanto para 

margem líquida unitária. 
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 O indicador mais completo para avaliar o saldo da renda bruta é o lucro, pois é 

avaliado em relação ao custo total, ou seja, envolve todos os custos gerados pelos 

fatores de produção. Com o resultado desse índice é possível dizer com confiabilidade a 

verdadeira situação econômica da atividade leiteira. Com a realização dos cálculos 

obtive-se um lucro positivo. Como a análise de lucro é sustentada pela remuneração do 

capital empatado, quando temos um lucro maior que zero a remuneração do capital 

empatado é superior a 3% ao ano. Com o valor do lucro maior que zero podemos 

afirmar que atividade é sustentável no longo prazo com tendência de ampliação do 

negócio.  

 Nessa situação, também encontramos um número positivo para o lucro unitário. 

Isso significa que a quantia do custo total médio de um litro de leite é menor que o valor 

do preço do leite, gerando um lucro de 0,13 centavos para cada 1 litro de leite sendo 

produzido.  

 Como se atingiu um lucro maior que zero, a expectativa é de encontrar uma 

rentabilidade maior que os juros de oportunidade, que nesse trabalho foi utilizado o de 

3% a.a.. Tanto para taxa de retorno sobre o capital empatado sem terra quanto para com 

a terra a porcentagem alcançada foi maior que os 3%. Em tempos que a inflação se 

encontra com valores tão altos, e grande instabilidade da economia nacional, a empresa 

leiteira analisada se torna um atrativo cenário de investimento quando comparado com 

alternativas de investimento.  

5.  CONCLUSÃO 

Com a análise técnica e econômica na fazenda, podemos concluir que a soma 

dos custos operacionais efetivos encontradas foi considerada alta, devido ao alto custo 

com medicamentos. O custo com concentrado foi baixo, o que pode significar eficiência 

ou falta de investimento em nutrição. A mão de obra na propriedade também é muito 

eficiente, com pouco gasto e maximização da produção. A fazenda analisada é bastante 
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viável economicamente, com lucro e rentabilidade maiores que zero. O valor de 

rentabilidade mostra que a atividade é muito atrativa comparada com outros 

investimentos.  
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