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Resumo  

O presente trabalho teve por objetivo avaliar os aspectos técnicos, econômicos da 

atividade leiteira na fazenda Boa Esperança, localizada na zona rural da cidade de 

Lagoa Dourada, MG. Para isso foram realizadas visitas técnicas a fim de coletar dados a 

partir da escrituração zootécnica, além da realização do inventário da propriedade. Em 

seguida, foram realizados cálculos para encontrar os índices técnicos e econômicos da 

atividade e compará-los com os indicadores de eficiência. Os resultados encontrados 

atentam para o fato da Fazenda Boa Esperança possuir Margem Bruta positiva,com 

valor de 0,15 centavos por litro de leite, ou seja, seus Custos Operacionais Efetivos que 

são de 0,91 centavos, são quitados vistos que a fazenda recebe uma média anual R$1,06 

por litro vendido. Porém Margem Líquida se apresenta negativa, de -0,02 centavos por 

litro produzido. Deste modo a Renda Bruta não é capaz de cobrir os custos com a 

depreciação de seus bens, gastos estes que são fixos, ou seja, independente do volume 

de produção não se altera. Assim sendo, pode ser diluído por litro de leite com o 

aumento da produção. Neste caso, onde o custo total é maior que a renda bruta, 

representa uma situação onde o lucro é negativo, este é de -0,29 centavos de prejuízo 

por litros quando contabilizados todos os custos. Pôde-se concluir que a atividade 

leiteira da fazenda Boa Esperança é sustentável apenas em curto prazo e que não é 

atrativa quando comparada com outros investimentos como, por exemplo, tesouro, que 

possui uma taxa de 0,03% ao ano. 

Palavras-chave: custo do leite, economia do leite, gestão leiteira, custos operacionais 

do leite, viabilidade leiteira, índices do leite  

Abstract  

 The objective of the present work was to evaluate the technical, economic and 

milk production of Boa Esperança farm, located in the countryside of Lagoa Dourada 

city, in Minas Gerais State. For this purpose technical visits were realized in order to 

obtain data from the zootechnical bookkeeping, besides the implementation of the 

property inventory. Then calculations were performed to find the technical and 
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economic indexes of the activity to compare them to the efficiency indicators. The 

found results draw attention to the fact that Boa Esperança Farm have positive Gross 

Margin, with a value of 0.15 cents per liter of milk, in other words, its Effective 

Operating Costs are settled, costing 0,91 cents, given that the farm receives an annual 

average of R$1.06 per liter sold. But its Net Margin appears negative, with 0.02 Cents 

per liter produced. By this way the Gross Income is not capable to cover the costs of 

depreciation of its assets, expenses which are stationary, meaning that, regardless of 

production volume remains unchanged. Therefore, it can be diluted per liter of milk 

with the increase of production. In this case which the total cost is higher than the gross 

income, represents a situation where profit is negative, with 0.29 cents of loss per liter 

when all costs are counted. It was concluded that the dairy business of Boa Esperança 

farm is sustainable only in the short term and it is not attractive when compared to other 

investments, as treasure, which has an annual rate of 0.03%. Key words: cost of milk, 

milk economy, dairy management, operational milk costs, economic viability of milk. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A história da atividade leiteira no Brasil nos mostra, o quanto essa cadeia vem 

evoluindo ao longo dos tempos, mesmo tendo passado por momentos de crise, 

intervenções do governo, entre outros eventos. Ainda assim vem superando um a um, e 

hoje é denominada agroindústria do leite. 

 Nos últimos anos, o Brasil possui lugar de destaque no ranking de produção 

leiteira, com crescimentos significativos ano a ano. Em 2014, se encontrava na quinta 

posição ranking mundial, sendo a União Europeia a maior produtora, seguida da Índia, 

Estados Unidos e a China. A produção de leite nacional se concentra nas regiões 

Sudeste e Sul. Os principais estados produtores de leite são Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Paraná e Goiás, sendo Minas Gerais o que se destaca, estando em primeiro no 

ranking, com o dobro de produção do segundo colocado, o Rio Grande do Sul. Essa 

produção se deve ao tradicionalismo regional e, as condições climáticas favoráveis para 

rebanhos mais especializados. 

 As perspectivas para o crescimento da produção de leite no Brasil são de uma 

taxa de 2,4% a 3,3% por ano, sendo pouco provável que o Brasil mantenha a taxa de 

crescimento médio da produção dos últimos anos, que foi de 4,5% ao ano. Espera-se 

que essa taxa, acompanhe a de produção e ,com isso, a perspectiva seja de redução da 

taxa de importação em 37,7 % segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 2015). 

 O agronegócio do leite tem um papel importe na questão social, sendo este setor 

o que mais contribuem na geração de emprego, principalmente para as pessoas que 

vivem na zona rural, fazendo-se necessário motivar os produtores a continuarem 
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investindo e aprimorando seus conhecimentos em relação à produção, para que permita 

que a população da área rural permaneça no campo. 

 Estudos mostram que a produtividade do Brasil comparada com outros países 

ainda é considerada baixa. Isso pode estar relacionado com a falta de investimentos dos 

produtores em animais de boa genética, bem como, de manejo nutricional inadequado. 

A falta de uma boa gestão técnica e econômica, assim como a deficiência em 

escrituração zootécnica, manejos sanitários nutricionais influenciam para que o Brasil 

não faça uso de todo o seu potencial como grande produtor de leite. 

 Os pequenos e médios produtores, mesmo que fazem uso de tecnologias que 

auxiliam e tornam a produção mais objetiva, ainda se encontram em situações na qual o 

retorno financeiro proporcionado pela produção não é atrativo e cada vez mais produtor 

desistem da atividade. Essa situação ocorre devido à gestão deficiente que a maior parte 

das empresas desse porte apresentam. Normalmente, essas propriedades não conhecem 

seus índices e nem mesmo sua realidade financeira e apresentam super ou subutilização 

dos seus bens, além de não conhecerem a importância de uma reserva conforme a 

depreciação de seus bens. Desta forma, muitos gastos elevados em determinados 

momentos, desestimulam o proprietário. 

 Considerando a importância da cadeia produtiva do leite para a economia 

brasileira, na geração de emprego e para o aprimoramento de questões sociais, somando 

as perspectivas de um maior crescimento, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar uma gestão técnica e econômica da atividade leiteira na Fazenda Boa 

Esperança, para que, através da análise dos resultados obtidos, fosse possível identificar 

os possíveis erros e consequentemente, gerar soluções que possam melhorar os 

resultados.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Histórico da cadeia produtiva do leite no Brasil 

 Conforme a Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a pecuária leiteira do 

Brasil nasceu em 1532 quando a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza 

trouxe da Europa para a então colônia portuguesa, precisamente para a vila de São 

Vicente, no litoral paulista, os primeiros bovinos. Nesses quase cinco séculos de 

existência, a atividade caminhou paulatinamente, sem evoluções tecnológicas 

grandiosas (LEITE BRASIL, 2010). 

 A cadeia produtiva do leite no Brasil iniciou seu desenvolvimento a partir da 

crise de 1929, com a queda da exportação do café, os produtores buscaram novas 

alternativas como a industrialização, e com isso aumentaram a urbanização e o mercado 

consumidor. 

 Segundo Meireles (2004), o setor lácteo nunca conseguiu despertar grande 

interesse nas esferas federal, estadual ou municipal do estado brasileiro. Sempre 

carecendo de políticas públicas de longo prazo, duráveis e efetivas, tornou-se um setor 

vulnerável às transformações do mercado. Na década de 40, o governo iniciou as 

primeiras intervenções nos preços das mercadorias das cooperativas e empresas 

leiteiras. 

 Após a segunda Guerra Mundial, entre 1951 e 1963, o Brasil intensificou o 

processo de industrialização e urbanização ampliando o mercado consumidor de leite e 

produtos lácteos industrializados. Durante esse período, em 1952, foi consolidada a Lei 

n° 1283 que regulamenta a Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA). A norma foi essencial para influenciar a modernização do setor 

leiteiro, introduzindo aos poucos novos conceitos e muitos padrões de exigência. 
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 Ainda nas décadas de 50 e 60, o país começou a passar por transformações, com 

construções de estradas, instalação da indústria de equipamentos, surgimento do leite B, 

as inovações nas embalagens descartáveis e a vinda das multinacionais que deram um 

novo impulso ao segmento industrial (VIANA & FERRAS, 2007).  

 Segundo Sorj (1980) nos anos 60, a demografia populacional era 

majoritariamente rural, e sua sobrevivência se pautava na reprodução social da 

agricultura familiar. A sedimentação da base técnica da agricultura imposta pelas 

mudanças na política urbano-industrial acentuou a mercantilização da área rural e sua 

especialização, cujo propósito central era o crescimento de produtividade física e o 

aumento da rentabilidade econômica. Tais alterações afetaram diretamente os 

agricultores familiares, que se encontravam descapitalizados e com pequena produção 

para sua subsistência e para o atendimento ao mercado local/regional, o que os levou à 

marginalização. Apenas os agricultores da Região Sul conseguiram acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico exigido pelo novo sistema. 

 Segundo Pellini (2006), durante o regime militar (1964-1984), o leite não se 

beneficiou do progresso decorrente dos investimentos em infraestrutura, nem fez parte 

dos excepcionais resultados do desenvolvimento econômico. De modo genérico, na 

década de 70, os problemas causados pela mecanização da agropecuária foram vistos, 

simplesmente, como anacrônicos, sendo desnecessárias quaisquer intervenções, gerando 

uma situação insustentável para os pequenos proprietários familiares.  

 No período da transição democrática (1985-1989), o então presidente José 

Sarney transformou o Governo Federal no maior comprador de leite fluido do Brasil ao 

instituir, em 1986, um programa de distribuição de leite para crianças carentes, que 

ficou conhecido como “Tíquete do Leite”. Infelizmente, o setor lácteo não se encontrava 
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estimulado para responder a tal demanda e muito leite foi importado neste período. O 

Estado, ao se transformar em grande comprador, começou a dar maior atenção às 

tabelas de preço do leite, para evitar desperdício do investimento no momento da 

compra e comprometeu, internamente, a própria produção e distribuição do leite 

brasileiro. 

 Sarney, incomodado com uma greve de fiscais federais do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no final de seu mandato, por meio de 

uma medida provisória que evoluiu para a Lei n° 7889, de 23/11/1989, descentralizou a 

fiscalização sanitária de produtos de origem animal. A medida, além de gerar uma 

grande crise na RIISPOA, desencadeou uma série de problemas para os pecuaristas 

leiteiros que passaram a conviver com estados e municípios, legislando sobre a inspeção 

sanitária de seus produtos de forma aleatória e imperfeita, o que desencadeou distorções 

na competitividade. 

 Nos anos 80, sustentou-se o processo de modernização na agropecuária, 

aprofundando sua integração com os capitais industriais, comerciais e financeiros. 

Surge, então, uma divisão de elite. Poucos grandes produtores alcançaram padrões 

internacionais de produtividade e qualidade se estabeleceu dentro do ramo, marcando a 

exclusão de uma quantidade ainda maior de pequenos agricultores da pecuária leiteira 

(FURTADO, 2002). 

 A liberalização geral dos preços que ocorreu de 1990 a 1994 que eram 

controlados por Getúlio Vargas, e a abertura da economia à concorrência internacional 

marcaram o início de grandes transformações estruturais no setor lácteo. Não houve a 

preocupação do governo federal com um período de transição nem com a adoção de 

medidas de proteção, desconsiderando o fato do leite importado ser altamente 
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subsidiado na origem, impondo uma concorrência desigual e desleal aos brasileiros, 

com reflexos negativos no setor primário. Além da liberalização de mercados, em 1991, 

o programa “Tíquete do Leite” foi encerrado e mergulhou em crise parte dos produtores 

de leite do Brasil. 

 O início da década de 90 foi marcado pela utilização maciça de recursos e 

insumos modernos, fragilizando e decompondo social e economicamente a agricultura 

familiar. Grande parte dos produtores, que supostamente tinham condições de continuar 

produzindo, se encontrava, na verdade, em situação precária (SANTOS, 2005). 

 Em 1978, foi inaugurada a primeira fábrica de embalagens “tetra pak” do Brasil 

na cidade de Monte Mor (interior de São Paulo). “Tetra pak” são embalagens que 

gastam pouco material e são proporcionais ao máximo da exigência relacionada à 

higiene, essa tecnologia atrelada à introdução da tecnologia UHT (Ultra High 

Tempetative) leite longa vida, proporcionaram maiores períodos de estocagem do leite 

beneficiado, tornando-o um produto cuja comercialização ficou facilitada, permitindo 

um aumento do consumo e a conquista de novos mercados, geograficamente mais 

distantes. Essa nova tecnologia ganhou o mercado e foi realmente difundida nos anos 

90, o que somado ao aumento da produtividade, fez com que o leite passasse a ser um 

produto mais disponível aos consumidores de todos os lugares do Brasil, a preços 

acessíveis, promovendo um caráter mais competitivo dentro da cadeia produtiva do 

leite. 

 As principais causas das transformações da cadeia produtiva do leite, apontadas 

por Gomes (2001), incluem a desregulamentação do mercado de leite a partir de 1991; a 

maior abertura da economia brasileira para o mercado internacional, em especial com a 

criação do Mercosul; e a estabilização dos preços no país. Entre os anos de 1995 a 2005, 
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a estabilização monetária comandada pelo presidente da época, Fernando Henrique 

Cardoso, extinguiu os recursos para os investimentos em infraestrutura e para os 

programas sociais. Intensificando ainda mais a liberalização, importou grandes 

quantidades de leite em pó e produtos lácteos subsidiados, inclusive no ano em que se 

fez o ajuste cambial. Isso levou muitas empresas, cooperativas e produtores (até mesmo 

os familiares), que não conseguiram sobreviver dentro deste novo contexto 

(liberalização e estabilidade monetária), a se submeterem às políticas de financiamento 

de estoque que, posteriormente, foram criadas. Porém, os recursos nem sempre eram 

suficientes, ou não estavam disponíveis no momento oportuno, além das dificuldades de 

acesso para as pequenas e médias empresas. 

 É claro que a produção de leite, principalmente na atualidade, é sempre 

influenciada por inúmeros outros fatores. Um deles, por exemplo, é o clima, e os outros, 

mais significativos, são os fatores sanitários e os preços de insumos agropecuários, que 

tornaram o leite pouco atraente, sobretudo para os agricultores familiares. 

 Veiga (2001) defende que é preciso formular políticas de desenvolvimento rural 

integrado, que contemplem os diversos aspectos de uma mesma realidade: políticas 

agrárias e agrícolas de fortalecimento da agricultura familiar. Porém, a maior 

dificuldade está na ideia de que os setores de produção familiar que poderiam ser objeto 

de políticas específicas de apoio são limitados, excluindo, como estruturalmente 

inviável, uma considerável gama de produtores. A grande área territorial do Brasil 

beneficia a atividade de produção de leite, a qual possibilita uma vasta área para 

exploração pecuária, com sistemas de produção em pastagens, favorecendo os custos de 

produção, e proporcionando alta competitividade no mercado internacional, pelo baixo 

custo de produção. 
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 O grande desafio para a agroindústria do leite, vislumbrando os mercados 

interno e externo, é a qualidade do produto ofertado. Mundialmente, o controle de 

qualidade é um dos requisitos mais exigidos pelos países produtores de leite. No âmbito 

regional, os produtores devem se adequar a essas novas exigências, não apenas para 

conquistar novos mercados, mas para se beneficiar das vantagens econômicas geradas 

pela oferta de produtos com qualidade, pois muitos laticínios pagam de forma 

diferenciada por um leite com melhores características, como uma maior porcentagem 

de sólidos totais do leite e menor número de células somáticas.  

2.2. Cadeia produtiva do leite 

 A cadeia produtiva é um sistema formado por um conjunto de setores 

econômicos, que estabelecem entre si significativas relações de compra e venda, as 

quais, articuladas de forma sequencial no processo produtivo, envolvem toda a atividade 

de produção e comercialização de um produto, de forma que, no decorrer da cadeia, os 

produtos são crescentemente elaborados, obtendo agregação de valor. A cadeia de 

produção pode ser entendida também como “uma sucessão de operações de 

transformação dissociáveis, capazes de ser separadas e ligadas entre si por um 

encadeamento técnico” (BATALHA, 2007). 

 Dentre as diversas cadeias produtivas que representam a base de produção do 

país, a cadeia produtiva do leite pode ser considerada uma das mais complexas e 

representativas do agronegócio brasileiro, devido ao papel relevante que ocupa, 

principalmente no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda. 

Completamente controlada pelo governo - que definia os preços de produção e do 

consumo do leite - até a década de 1990, a cadeia passou por uma forte reestruturação 
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nos últimos quinze anos e, se tornou uma das mais importantes cadeias produtivas do 

agronegócio brasileiro. 

 A evolução tecnológica tem proporcionado um salto na produtividade das 

diferentes atividades setoriais - incluindo a do setor agrícola - permitindo que as 

propriedades se especializem, deixando de ser autossuficientes passando a depender de 

serviços terceirizados. Diante dessa complexidade de relações, foi necessário organizar 

o agronegócio em uma visão sistêmica, para que haja uma melhor compreensão do 

funcionamento da atividade agropecuária, a essa organização é dado o nome de cadeia 

produtiva. Os autores Batalha e Silva (2001) definem a cadeia agroindustrial pela 

segmentação de jusante, a montante, por meio de 3 macrossegmentos, que se constituem 

na produção de matérias-primas, industrialização e comercialização. 

 Segundo Araújo (2007), uma cadeia produtiva se forma a partir de um conjunto 

de processos articulados, originários das inter-relações de agentes econômicos, e os 

denomina como elos. No caso da agropecuária, a cadeia se forma a partir de três 

processos principais: 

 Processos que se dão à montante: apesar da indústria à montante ser 

predominantemente associada aos fornecedores de insumos e máquinas ao produtor 

agropecuário, atividades como serviços agropecuários, pesquisas, entre outras, também 

ocorrem à montante, uma vez que os processos à montante envolvem todas as 

atividades que precedem o produtor rural; 

 Produção a nível agropecuário: relaciona-se a todos os procedimentos 

diretamente ligados à atividade agrícola e pecuária; 

 Processos que se dão à jusante: abrangem todos os agentes envolvidos nas 

atividades que ocorrem após a produção agropecuária. Assim, além da chamada 
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indústria à jusante, representada pelas Agroindústrias transformadoras da matéria-prima 

agropecuária, fazem parte desses processos os canais de comercialização, 

intermediários, representantes, distribuidores, atacadistas, supermercados, consumidores 

e importadores. 

 O produtor de leite se localiza entre dois segmentos caracterizados por 

oligopólios: a montante da indústria do leite e a jusante dos fornecedores de insumos.  

Tanto os fornecedores de insumos quanto os compradores do produto (leite) exercem 

poder na determinação do preço dos insumos, assim como do valor pago ao produtor, 

respectivamente. A margem de lucro por unidade produzida também fica à mercê dos 

custos. 

 O mercado do leite segue a tendência da lei da oferta e da demanda. Como dito 

anteriormente, as empresas de insumo e as usinas de beneficiamento do leite são 

oligopólios, ou seja, existem poucas empresas no ramo, porém existem milhares de 

propriedades de diferentes tamanhos que se dedicam à produção de leite. 

 A maneira mais simples e também a mais utilizada para essa sistematização é a 

divisão da cadeia produtiva nos seguintes segmentos:  

a) “antes da porteira”, que compreende os insumos agropecuários, maquinário, água, 

energia, adubos, fertilizantes, melhoramento genético, entre outros; 

 b) “dentro da porteira”, que no caso da pecuária leiteira, referem-se à produção 

pecuária voltada para a produção láctea;  

c) “ depois da porteira” - são os canais de processamento e comercialização do produto, 

seus agentes comerciais e a formação de preços (PEDRA, 2008). 
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 Cooperativas que reúnem o leite de diversos produtores, gerando maior volume 

para uma negociação única, aumentam a barganha quanto ao preço recebido pelo 

produto e, também favorecem a negociação na compra dos insumos e serviços 

utilizados na produção do leite. Com isso, tornam-se uma excelente alternativa para os 

produtores aliviarem a pressão exercida por ambos setores.  

 A heterogeneidade dos sistemas de produção leiteira no Brasil é muito elevada, 

dividindo a atividade em pequenos, médios e grandes produtores de leite. Os pequenos e 

médios produtores de leite utilizam, na maioria das vezes, mão de obra familiar, não 

mecanizada ou precariamente mecanizada; têm poucos funcionários em sua 

propriedade; não apresentam investimentos em tecnologia e animais sem procedência  

genética. Já os grandes produtores de leite enquadram-se em um sistema mais 

capitalista, sendo detentores de tecnologias, máquinas, genética de ponta, mão de obra 

qualificada e especializada, o que garante uma produção mais competitiva em 

comparação aos pequenos e médios produtores (SILVEIRA & PEDRAZZI, 2002). 

 Atualmente, o Brasil possui, aproximadamente, 1,3 milhões de produtores de 

leite, sendo que, 80% desse total são de pequeno e médio portes. Entretanto, a dinâmica 

de mercado nos últimos anos vem atuando no sentido de selecionar os produtores de 

leite por meio de critérios, como a escala de produção - que classifica os produtores por 

pequenos, médios ou grandes; a qualidade de matéria prima, o leite - baseada em 

controles de qualidade; serviços de inspeção sanitária adequados e profissionalismo na 

gestão dos negócios, que consistem no uso da tecnologia, especialização, produtividade 

e controles zootécnicos e econômicos que propiciem desenvolvimento à atividade 

(BORTOLETO & SILVA, 2001). 
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 Segundo Reis et. al. (2001), 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, a oferta de lácteos importados gera uma 

sensibilidade da cadeia agroindustrial do leite. 

 OLIVEIRA et. al. (2007), afirma que 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. 

 No topo da hierarquia das exigências, para os produtores, encontra-se a 

necessidade de eficiência e eficácia da empresa, não só em relação às questões 

produtivas, mas também, outras questões, por exemplo, mercadológicas e financeiras. 

Assim, o gerenciamento da empresa é uma atividade essencial, uma vez que é o meio 

para o alcance dos objetivos do produtor, tendo em vista a situação do mercado e o 

contexto interno do mesmo. Ademais, o sucesso da atividade gerencial é extremamente 

dependente das informações que a empresa possui, de modo que, à medida que estas 

representam a realidade de maneira mais fidedigna, as ações administrativas possuem 

maiores chances de obter sucesso (VALE, 2007). 

2.3. Mercado do leite 

2.3.1 Mercado mundial 

 De acordo com dados apresentados pelo USDA (Departamento de Agricultura 

dos Estados Unidos), a União Europeia foi o maior produtor de leite em 2014, com 

144,7 bilhões de litros produzidos seguido da Índia 141,1 bilhões de litros, dos Estados 

Unidos com 93,1 bilhões de litros e China com 38,5 bilhões. O Brasil encontra-se na 

quinta posição com 33,3 bilhões de litros. Comparando com os anos de 2013 e 2014, a 

China obteve maior crescimento percentual 7,23%. A Índia com 4,93% obteve maior 
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crescimento, sendo considerado um país emergente, onde tradicionalmente a vaca é 

sagrada e não pode ser abatida em grande parte do seu território, mas a exploração para 

produção de leite é bem aceita. No Brasil, os melhores preços do leite e alguns fatores 

conjunturais, contribuíram para o aumento de 3,07% da atividade no ano de 2014. Os 

Estados Unidos cresceram 1,84% e a União Europeia, no mesmo período, cresceu 

apenas 0,63%, devido a alguns problemas econômicos internos e climáticos da região. 

No total, o crescimento da produção de leite foi de 2,64%, entre 2013 e 2014. 

 O crescimento do rebanho leiteiro no mundo foi menor que a produção que foi 

avaliada nos anos de 2013 e 2014. Em alguns dos principais países produtores, o 

crescimento do rebanho foi inferior ao crescimento da produção, mostrando que houve 

investimentos em genética, alimentação, vigilância sanitária, manejo, e tecnologias de 

produção, aumentando a produtividade dos rebanhos. A China foi o país que obteve o 

maior crescimento do rebanho com 6,01%, seguido do Brasil com 1,56%. A Índia, que 

possui o maior rebanho leiteiro do mundo, teve aumento de 0,31%. No total, o 

crescimento dos rebanhos foi de 0,68% e da produção de 2,64%. 

 Os cinco maiores países produtores mundiais de leite, também se encontram 

entre os maiores consumidores, sendo a Índia o maior consumidor do produto. O Brasil 

está na quinta posição entre os países que mais consomem leite fluido. 

 

2.3.2 Mercado nacional 

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre os anos 

de 2003 a 2013, o Brasil apresentou aumento, em torno de 54% na produção leiteira. 

Entre as regiões brasileiras, o Sudeste e o Sul se destacam na produção leiteira nacional 

com a participação de 69% dos 32,3 bilhões produzidos pelo país em 2012. Em 2013, 
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essa participação aumentou ainda mais, sendo que o Sul contribuiu com 34% e a região 

Sudeste também com 34% da produção nacional, sendo que 27% desta, foi produzida 

por Minas Gerais, que manteve o primeiro lugar no ranking da produção leiteira entre 

os estados, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul com 13%, Paraná com 12,6% e 

Goiás com 11%. 

 O sucesso da produtividade leiteira do estado de Minas Gerais é devido à 

tradição na produção leiteira, com o auxílio de um grande rebanho de animais de alta 

genética, condições climáticas favoráveis, a aplicação de uma nutrição adequada, além 

do grande uso de tecnologias de produção e reprodução. Os estados da Região Sul 

também se destacam na produção leiteira nacional, (Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul), sendo produtores de 11,7 bilhões de litros de leite, no ano de 2013. 

Produção superior a da Argentina, que no mesmo ano, registrou 11,1 bilhões de litros. 

Ainda sim o governo nacional importa leite da argentina de maneira a aumentar a oferta 

e diminuir o preço do leite. 

 Os estados da Região Sul também possuem alguns pontos que trazem vantagem 

para o sucesso da atividade leiteira, como: clima ameno, pastagens de qualidade, 

produção agrícola em larga escala; utilização de “coprodutos” de qualidade das lavouras 

na alimentação das vacas leiteiras; rebanhos de genética de qualidade; programas 

governamentais de apoio à atividade, entre outros aspectos que beneficiam a produção, 

tais como a cultura e a experiência na criação do gado leiteiro por parte da sua 

população (MEZZADRI, 2014). 

 Por outro lado, regiões como Norte e Nordeste possuem pouca representação na 

pecuária leiteira nacional, devido ao clima quente, que dificulta a criação das raças 

leiteiras mais especializadas como, por exemplo, a holandesa, a jersey e a pardo-suíço. 
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Essas regiões também possuem uma deficiência natural no quesito pastagens, devido as 

características climáticas da região e de solos mais pobres, que não permitem o cultivo 

de pastagens de qualidade superior, além do alto custo para a implantação desta 

atividade. Neste sentido, a suplementação alimentar torna-se oneroso nestas localidades 

pela dificuldade de se produzir alimentos. Como alternativa para estas regiões, são 

criadas raças mistas, que geralmente apresentam uma menor produtividade. Devido à 

diferença do fator climático e socioeconômico que influenciam a atividade leiteira, esta 

se torna tão distinta no território nacional, com muitas particularidades e diferentes 

níveis tecnológicos entre cada região. 

 Segundo Mezzadri (2014), em relação ao rebanho de vacas ordenhadas, 

comparando-se os anos de 2012 e 2013, dos 27 Estados que compõe a nação, 20 deles 

apresentaram aumento no número de cabeças. Um dos maiores crescimentos 

percentuais foi o do Distrito Federal, com 24.348 vacas ordenhadas em 2013, o qual 

apresentou acréscimo em 109% em relação ao ano anterior. A maioria dos Estados que 

sofreram queda no rebanho de ordenha está situada nas regiões Norte e Nordeste do 

país. O aumento dos rebanhos de vacas leiteiras na maior parte do nosso território em 

2013 atesta o investimento na atividade neste respectivo ano, quando houve o ingresso 

de novos criadores no setor e o incremento de rebanhos de quem já estava na atividade. 

2.3.3 Mercado Externo (Exportações e Importações Brasileiras) 

 Em 2014, o Brasil aumentou em 102% o volume de lácteos exportados em 

relação ao ano anterior (2013), ainda sim importou 22.711 toneladas a mais de lácteos 

do que exportou em 2014, embora as importações neste ano tenham caído 32% em 

relação a 2013. 
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 A produção interna, aliada a alta da tonelada dos lácteos no mercado externo 

devido a valorização do dólar frente ao real, foi o fator que impulsionou a maior 

exportação. O produto mais exportado pelo Brasil, em 2014, foi o leite em pó. Os 

principais destinos foram à Venezuela, Rússia e Taiwan (MEZZADRI, 2014). 

2.3.4 Cotações Nacionais dos Lácteos 

 Os preços recebidos pelos produtores no Brasil, em 2014, giraram em torno dos 

R$ 0,99 a R$ 1,00, sendo que, na média, foram superiores aos valores observados no de 

2013. 

2.4. Importância da cadeia produtiva no Brasil 

 O leite dos animais domesticados como o de vaca, de ovelha, de cabra, de égua, 

entre outros, faz parte da alimentação humana adulta na maioria das civilizações. A 

principal função do leite é a nutrição humana e animal, dos bebês e filhotes até que eles 

sejam capazes de digerir outros alimentos. Protege também o trato gastrointestinal das 

crias contra antígenos, toxinas e inflamações e contribui para a saúde metabólica ao 

regular os processos de obtenção de energia e, em especial, o metabolismo da glicose e 

da insulina (GERMAN, 2004). 

 Além da importante fonte de alimentação no início da vida, sendo único fluido 

que as crias dos mamíferos ou, no caso dos humanos, os bebês de peito, ingerem até o 

desmame, o leite é base de laticínios para a produção de derivados como a manteiga, o 

queijo e o iogurte. Além disso, o uso dos derivados do leite é muito frequente nas 

indústrias alimentícias, químicas e farmacêuticas para fabricação de produtos como, o 

leite condensado, leite em pó, soro de leite, caseína ou lactose. 
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 Muito nutritivo, o leite possui vários nutrientes, tais como proteínas, um dos 

componentes mais importante e interessante para as indústrias. Estas são classificadas 

em caseínas e proteínas do soro, conferem ao leite cor esbranquiçada opaca. A caseína é 

de suma importância na fabricação de queijos e leite em pó. A lactose é o carboidrato do 

leite, responsável pelo seu sabor adocicado e o substrato para fermentação, aproveitada 

no setor de laticínios para obtenção de subprodutos como o iogurte, queijos, requeijões 

e outros. Quanto à gordura, o leite de vaca possui em média 35g de gordura/litro e 

quando em repouso permite a ascensão de uma camada de gordura ou nata. 

 Fonte de vitaminas A, D, E e K e as vitaminas hidrossolúveis como a B1, B2, 

B6, B12, ácido pantotênico, niacina. Dentro das vitaminas hidrossolúveis se  destaca a 

importância da Cianocoalamina, B12, para os vegetarianos restritos pois o leite é a 

única fonte deste nutriente além da carne. Ainda contém sais minerais essenciais à dieta 

humana e concentração de grande quantidade de fosfatos, citratos, carbonato de sódio, 

cálcio, potássio e magnésio, o que torna o leite um alimento completo e extremamente 

atrativo para a indústrias de beneficiamento deste produto. Outra substância de grande 

importância e interesse no leite é o CLA (ácido linolêico conjugado) é um ácido graxo, poli-

insaturado encontrado na gordura do leite. Nos últimos anos o interesse por esse composto 

vem aumentando principalmente pela sua atividade anti-carcinogênica demonstrados em 

pesquisas por diferentes grupos ao redor do mundo. 

 A produção leiteira é de grande importância na economia nacional, pois a cada 

um real de aumento de produção no sistema agroindustrial do leite, há um aumento de 

aproximadamente cinco reais no Produto Interno Bruto (PIB), o que faz com que o 

produto fique à frente de outros setores importantes do agronegócio brasileiro, como a 

indústria têxtil (ALVIM et al., 2003). 
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 Outro importante aspecto da atividade leiteira, que deve ser evidenciado, é o alto 

grau de concentração de mão de obra apresentado pelo setor. Martins e Guilhoto (2001) 

destacam que a representatividade do leite e seus derivados, na geração de emprego,é 

superior a setores como a construção civil, siderurgia, indústria têxtil, indústria de 

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

emprego, renda e, consequentemente, tributos. Para cada R$ 1 milhão em produtos 

demandados, o leite gera 197 empregos, número superior aos demais setores, assumindo 

o primeiro lugar no ranking entre os setores selecionados, seguido do setor de calçados, 

com 191 empregos gerados, e do setor de peças automobilísticas, com 129 empregos. 

 A relevância social do leite, no que se diz respeito aos pequenos produtores é 

indiscutível, são inúmeras famílias que vivem e dependem exclusivamente da produção 

de leite, tornando a atividade importante para o desenvolvimento regional, sendo 

necessário incentivo por parte do Governo para que os pequenos produtores e suas 

famílias não abandonem o setor agropecuário. Entende-se como necessários meios que 

distribuam mais conhecimento, tecnologia e oportunidades de crescimento, assim como 

uma gestão adequada de modo que até mesmo os pequenos produtores possam se 

manter na atividade de maneira estável e duradoura. 

2.5. Perspectiva do setor leiteiro 

 A produção leiteira depende de fatores como o comportamento do clima, da 

incidência das chuvas, da intensidade do inverno e da ocorrência ou não de estiagens 

etc. Por consequência, a produção leiteira sofre impacto entre as épocas de safra e 

entressafra, o que torna normal uma queda na produção a partir do mês de maio e 

começo de junho, com o início da entressafra, barrando o declínio das cotações.  
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 O comportamento dos preços depende de outros elementos além dos fatores 

climáticos, isto é, está interligado à conjuntura mundial da atividade. Os melhores 

preços dos últimos anos atraíram investimentos que ocasionaram o aumento da 

produção. A perspectiva é que se abram novos mercados para que esta produção ecoe e 

auxilie no equilíbrio da oferta doméstica. Novos investimentos por parte dos produtores 

dependem diretamente da rentabilidade da atividade. 

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

taxa anual entre 2,4% e 3,3%. Essas taxas correspondem a uma passagem 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 segundo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA, 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% 

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 (MAPA, 2015) 

 A OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development, 2015) 

estima que os preços domésticos de leite e derivados devam elevar-se de 6% a 8% 

durante o período das projeções. A demanda doméstica segundo projeções, devem 

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

demanda, minimizando o papel do mercado internacional. Estima-se variações de 2015 
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a 2025 de aumento em 27,7% na produção, 26,7% no consumo e 47,2% nas exportações 

e uma diminuição de 37,7% nas importações. 

2.6. Gestão técnica e econômica da propriedade leiteira 

 A gestão do empreendimento rural consiste na coleta de dados, geração de 

informações, tomada de decisões e ações que derivam destas decisões, com o objetivo 

de monitorar a eficiência de uso dos fatores de produção, bens imprescindíveis ao 

desempenho da produção (terra, benfeitorias, animais, funcionários, entre outros) para 

um melhor rendimento e vida útil desses fatores. 

 Para que os investimentos aplicados na produção de leite se transformem numa 

economia forte e plenamente sustentável, os produtores, as agroindústrias e os 

profissionais ligados ao setor devem buscar e adotar a atualização de informações tanto 

quanto mecanismos de aprendizagem e de formação profissional e empresarial. 

 Segundo Andrade & Cançado Junior (2006), é grande a importância de analisar 

economicamente a atividade leiteira, pois é por meio desta que o produtor passa a 

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

produção. Localizando 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. 

 Acredita-se que parte das incertezas e ameaças que circundam o agronegócio do 

leite pode ser resolvida através de gerenciamento e planejamento relativos aos custos 

agropecuários, através do qual o produtor e/ou empresário rural possa visualizar uma 

real situação das suas atividades pecuária (cria, recria, engorda, leite etc.) e agrícola 

(grãos, fruticultura, horticultura etc.) além de qualquer outra atividade rural. De forma 

clara, quando comparados com um padrão, essas atividades são representantes 
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numéricas da eficiência dos procedimentos realizados dentro da propriedade, os quais 

denominam-se índices de eficiência técnico e/ou econômico. Para que esses índices 

sejam calculados faz-se necessário o uso de registros coletados a partir da escrituração 

zootécnica. 

2.6.1 Escrituração Zootécnica 

 Escrituração Zootécnica consiste no conjunto de práticas relacionadas a 

anotações da propriedade rural. É a descrição de toda estrutura, das práticas de manejo e 

anotações financeiras. É o registro das quantidades dos fatores de produção diretamente 

ligados à formação do produto, ao uso e aos resultados desses fatores. Nem sempre um 

fator de produção isolado é capaz de realizar uma tarefa por si só ou gerar registros de 

relevância zootécnica, pois, na realização de uma única tarefa, dentro da atividade 

leiteira, vários fatores estão envolvidos. 

 Para organizar essa escrituração zootécnica, separa-se as informações por 

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

qualidade do leite. Sendo assim, o uso de fichas individuais por animal contendo 

genealogia, desempenho e ocorrências (coberturas, partos, enfermidades, entre outras) 

registradas no momento (data) podem gerar dados que facilitam, por exemplo, a escolha 

para descarte e seleção dos animais, assim como averiguar problemas sanitários ou 

reprodutivos, permitindo um gerenciamento eficiente do rebanho. 

 A escrituração zootécnica vai além de quantificação dos fatores e rendimentos, 

pois tem também o objetivo de alimentar o processo de confecção dos índices 

zootécnicos. Dessa maneira, a escrituração zootécnica é uma excelente ferramenta para 

o gerenciamento das atividades desenvolvidas na empresa pecuária leiteira. Para que os 

dados levantados descrevam a realidade, e confiram confiabilidade e acerácea é 
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importante que este procedimento seja realizado por um funcionário capacitado, 

responsável e bem treinado, o mesmo deve ser mobilizado para essa função.  

 Analisando os resultados encontrados, juntamente com os índices econômicos, 

será possível identificar os prováveis problemas da propriedade em estudo, sejam eles 

de ordem técnica ou econômica.  

2.6.2 Índices Zootécnicos 

 Índices zootécnicos são valores calculados a partir do cruzamento dos dados 

obtidos pela escrituração zootécnica, com algumas exceções. Os próprios dados já 

representam índices zootécnicos. Esses valores são indicativos de eficiência produtiva 

em uma empresa pecuária leiteira e são informações relevantes para o processo de 

identificação de falhas no sistema produtivo de uma propriedade. Assim como para os 

dados de uma escrituração zootécnica, os índices zootécnicos também são organizados 

de maneira separada, divididos em índices zootécnicos de eficiência técnica, sanitários, 

reprodutivos e de qualidade do leite.  

 O acompanhamento dos índices zootécnicos, com o objetivo de verificar 

qualquer situação de ineficiência dentro do sistema produtivo, a partir de índices que 

apresentam valores fora dos padrões de eficiência, evidencia a necessidade de uma 

intervenção a campo, direcionada para o setor identificado com problema, o qual 

encontre soluções e influencie de maneira significativa o desempenho econômico de 

uma empresa pecuária leiteira. 

2.6.3 Determinação de custos 

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

despesas e receitas geradores de lucro ou prejuízo. Normalmente, o produtor de leite 
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preocupa-se muito com o preço do produto, e o preço não é determinante de sucesso ou 

fracasso de um negócio. O que alavanca é o conjunto, custo alinhado com preço e renda, 

determinando o lucro da atividade em questão (FARIA, 2005). 

 O custo de produção constitui-se na soma dos pagamentos efetuados pelo uso 

dos recursos e serviços, incluindo o custo alternativo do emprego dos fatores 

produtivos. Entretanto, na pecuária leiteira, o leite é produzido simultaneamente com 

outros produtos, como bezerros, animais de descarte e esterco, o que a caracteriza como 

uma exploração típica de produtos conjuntos (REIS et al., 2001). 

 Segundo Vasconcellos e Oliveira (2000), a empresa não deve considerar a 

eficiência de sua produção apenas em termos técnicos, é preciso que esta se torne 

eficiente também em termos econômicos, ou seja, que suas atividades sejam realizadas a 

um custo mínimo. Ambos os conceitos, técnicos e econômicos, consideram o custo de 

produção como um gasto necessário na geração do produto. 

 A estimativa dos custos de produção é o detalhamento de todas as despesas e 

receitas diretas ou indiretas das atividades produtivas envolvidas (GOTTSCHAL et al., 

2002). Segundo Rezende (2006), este custo é um dos principais fatores a ser analisado 

para a uma administração eficiente de uma empresa. Com ele, pode-se estimar a 

viabilidade econômica de um negócio, em função do capital investido ou compará-lo 

com outras atividades agropecuárias ou não. Porém, se a metodologia do cálculo deste 

custo não for conhecida, a viabilidade pode ser estimada de maneira incorreta, chegando 

a conclusões equivocadas. O cálculo do custo de produção da atividade leiteira é 

complexo, pois em se tratando de propriedades não especializadas ou de atividade de 

produção conjunta (leite e carne) e contínua, normalmente há subjetividade no cálculo 

dos custos da mão de obra familiar e dos investimentos alocados.  
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 Segundo Faria (2005), a realidade mostra que o produtor brasileiro ainda não 

sabe estimar seu lucro, ficando preocupado apenas em cobrir seus custos operacionais. 

O custo é só uma ferramenta usada para que decisões administrativas sejam tomadas. O 

que importa é a remuneração do capital, ou seja, a relação entre o lucro e o capital 

investido na atividade produtiva. 

 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. 

 Por não conseguir controlar o preço do produto que vende, o produtor necessita 

administrar as variáveis que estão sob o seu controle. Trata-se de uma estratégia para 

tornar seu produto competitivo, atingindo menores custos de produção. O resultado 

econômico, em um mercado caracterizado pela concorrência, depende do 

gerenciamento dos custos de produção do leite e dos ganhos de escala. O aumento da 

eficiência produtiva é fator decisivo para a competitividade do setor leiteiro que, 

produzindo com menor custo, beneficiará toda a cadeia do leite (REIS, MEDEIROS e 

MONTEIRO, 2001). 

 Lopes (2006) descreve que, quando a determinação dos custos da pecuária 

leiteira é feita, o resultado da determinação destes custos é questionada, sob a alegação 

de que o valor calculado por uma instituição é menor ou maior que o de outra 

instituição. As razões para tais diferenças são diversas. Uma das principais refere-se aos 

critérios metodológicos utilizados e ao fato do cálculo do custo de produção de leite 
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exigir cuidados que, se não forem observados, conduzem a resultados que não refletem 

o que está acontecendo no campo. 

 De acordo com Pindyck e Rubinfeld (2002), “os custos econômicos são os 

custos de uma empresa utilizar os recursos econômicos necessários à sua produção, 

incluindo, ainda, os custos de oportunidade desta.” 

 A) Custos variáveis 

 São aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida, como por 

exemplo: semente, ração, fertilizante, produtos químicos, gastos com a higiene do 

rebanho, gastos com serviços de máquinas e com mão de obra. Devendo considerar 

também os custos vindos de pagamentos de consultoria, seguros de produção e despesas 

financeiras. 

Custo variável é aquele que varia de acordo com a quantidade produzida e cuja duração 

é igual ou menor que o ciclo de produção (curto prazo), ou seja, eles incorporam 

totalmente  ao produto no curto prazo, não sendo aproveitados para outro ciclo 

produtivo (LOPES & CARVALHO, 2000; AGUIAR & ALMEIDA, 2002). 

 B) Custos fixos 

 São aqueles que não variam com a quantidade produzida, até certo ponto, pois 

existe um limite de uso de determinado fator de produção responsável pelos custos 

fixos. Se houver a necessidade de ampliação do mesmo, consequentemente o custo fixo 

aumentará. Podemos então, dizer que, com o aumento da produção, os custos fixos 

aumentam em patamares e não de maneira contínua e paralela como os custos variáveis. 

 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 & 
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ASSIS, 2000). São considerados custos fixos fatores como a depreciação dos bens e 

benfeitorias, impostos e taxas de remuneração fixa, calagem, obras de irrigação entre 

outros fatores que compõem o custo de produção. 

 Reis (2002) define custo fixo como sendo aquele que não é assimilado 

totalmente pelo produto no curto prazo, ou seja, considera-se apenas a parcela de sua 

vida útil, por meio de depreciação. Do ponto de vista de fluxo de caixa, esses custos 

serão reembolsados em longo prazo, devendo, a curto prazo, somente considerar a 

depreciação do período de uso. 

 C) Depreciação 

 A depreciação é o custo necessário para substituir os bens quando esses se 

tornam inúteis devido ao desgaste físico. Representa a reserva em dinheiro que a 

empresa faz durante o período de vida útil provável do bem (benfeitorias, animais 

destinados à reprodução e serviços, máquinas, implementos, equipamentos) para sua 

posterior substituição (LOPES & CARVALHO, 2000). 

 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 

duração. Depreciação é um conceito essencialmente contábil, mas de muita importância 

nos estudos econômicos (NORONHA, 1987).  

 As estimativas, segundo MARION (1996), principalmente as fixadas pelo 

imposto de renda, em relação às máquinas, são caracterizadas por desvios significativos, 

pois há máquinas cuja vida útil não ultrapassa três anos, enquanto outras passam de 10 

anos. O total de horas de vida útil de implementos e máquinas pode ser estimado de 

acordo com seus fabricantes. 
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 A terra não possui uma expectativa de fim da vida útil, portanto, não gera custo 

de depreciação. Em se tratando de animais, a depreciação só será contabilizada quando 

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

esses não são depreciáveis. 

 Segundo AGUIAR (1996), há uma queda no potencial de produção das 

pastagens da ordem de 6 a 20% ao ano, afirmando que essa queda ocorre devido aos 

erros de manejo, na adequação das taxas de lotação animal (sub pastejo ou super 

pastejo) e a falta de adubação de manutenção. 

 MARION (1996) sugere que o gado reprodutor (touro e vaca), animais de 

trabalho e outros animais constantes no ativo permanente sejam alvos de depreciação 

por perderem sua capacidade reprodutiva com o passar dos anos. 

 A mão de obra familiar é considerada como custo fixo, sendo contabilizada 

levando-se em consideração o valor de oportunidade, ou valor de mercado, de acordo 

com a função desempenhada. 

 Em empresas no agronegócio do leite, realizam-se os cálculos dos custos de 

produção de acordo com a metodologia criada pelo Instituto de Economia Agrícola 

(IEA). A mesma utiliza o conceito de Custo Operacional, divididos em Custo 

Operacional Efetivo, Custo Operacional Total e Custo Total. 

 Custo operacional efetivo é o somatório de todos os custos variáveis da 

produção, contabilizados mensalmente e não superior a um ano, para que sejam 

cobertos pelas receitas a curto prazo, impossibilitando o cálculo do custo de 

oportunidade e a depreciação dos bens, por se tratarem de bens de consumo instantâneo 

(ALVES & SOUZA, 2006). É usado para a tomada de decisão sobre a situação 

financeira da atividade a curto prazo. 
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 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). 

 O Custo Total é o Custo Operacional Total adicionado do Custo de 

Oportunidade (juros sobre o capital empatado). O mesmo é representado pelo 

rendimento do valor investido na atividade e pela possibilidade de gerar uma atividade 

alternativa, como a caderneta de poupança ou, atualmente, o tesouro direto. 

 Reis (2002) cita que o Custo Operacional Total pode ser definido também como 

o retorno que o capital utilizado na atividade agrícola proporciona se é aplicado em 

outras alternativas de investimento como, por exemplo, o mercado financeiro. Ele 

permite verificação da viabilidade econômica do empreendimento em questão, desde 

que seu retorno financeiro seja igual ou superior às demais alternativas de uso do capital 

encontradas no mercado (taxa de juros real da caderneta de poupança, aluguel de terras, 

etc). 

2.7 Indicadores de eficiência 

 Os indicadores de referência ou benchmark (ponto de referência) de cada 

indicador são para o produtor leiteiro importantes ferramentas na gestão de sua empresa, 

pois permitem uma análise comparativa dos índices de sua propriedade com os de 

empresas tidas como referências em termos de gestão econômica. 

 Segundo Fassio (2004), o conhecimento de indicadores econômicos das 

explorações agropecuárias e da propriedade como um todo possibilita a identificação de 

possíveis pontos de estrangulamento no processo produtivo, fornecendo subsídios à 

ação do extensionista e à tomada de decisão pelo produtor rural. Além disso, permite 

estabelecer as bases para a elaboração de projetos que visam minimizar as deficiências 
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identificadas, propondo-se medidas técnicas e administrativas, bem como avaliando a 

necessidade de investimentos e crédito. 

 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, utilizados 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 Respectivo Estado. Na tabela 1, estão inseridos 

alguns indicadores econômicos de referência para propriedades de leite apontado por 

Gomes (2005). 
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Tabela 1- Indicadores Econômicos de referência para Propriedades leiteiras 

 

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  

Fonte: Adaptado de Gomes (2003), Gomes(2005). 
COE= Custo Operacional Efetivo 
COT= Custo Operacional Total 
 

 Segundo Nascif (2008), 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.  

 A real participação 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 evidenciar o quanto o custo do leite representa em relação ao custo da 

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

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

Tabela 2. 

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%)  

Fonte: Gomes (2003) 

 A composição da renda bruta pode ser distorcida, confundindo 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 retidos na propriedade, 

o inventário animal será positivo, somando esse valor à renda bruta da atividade. Já em 

casos de excesso de animais vendidos, o inventário animal será negativo, diminuindo o 

valor da renda bruta da atividade.  
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 Segundo GOMES (1989), para se calcular a variação do inventário animal, 

utiliza-se a seguinte fórmula: 

               

no qual: 

VIA = Variação do inventário animal; 

VRF = Valor do rebanho no final do período; 

VRI = Valor do rebanho no início do período; 

VC = Valor de compras de animais durante o período. 

 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). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Local da avaliação 

 A gestão econômica do presente trabalho foi realizada na Fazenda Boa 

Esperança, localizada na zona rural de Lagoa Dourada, Minas Gerais, com as 

coordenadas aproximadas de 20°51’57”S e 44°01’53”O. O clima predominante da 
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região é tropical. A temperatura média anual do município é de 20,7º C com uma 

precipitação média anual de 1.260 mm. A cidade tem um relevo formado pelas serras do 

complexo da Mantiqueira, sendo observado uma vegetação de cerrado, com a presença 

de campos limpos nas partes mais altas. A cidade possui uma grande diversidade 

ecológica, com uma biodiversidade representativa de alguns ecossistemas importantes 

do bioma Mata Atlântica e Cerrado.  

 A atividade da fazenda é mista, dividida entre as atividades de produção de leite, 

criação de muares e equinos, além do plantio de feijão, soja, milho e trigo. Conta 

também com a venda de suínos e ovos caipiras. A pecuária leiteira da propriedade é 

exercida a partir do uso de animais 7/8 da raça Holandês, sendo criadas em um “sistema 

semi-intensivo”, no qual os animais de produção ficam a pasto, mas contam com o 

fornecimento de concentrado e volumoso no cocho durante todo o ano, sendo 

ordenhadas duas vezes ao dia com ordenha mecânica. Os bezerros ficam instalados em 

um bezerreiro coletivo, a partir do segundo dia de vida; as novilhas são separadas em 

piquetes de acordo com a idade. 

 Na tabela a seguir, estão apresentados os indicadores de tamanho da 

propriedade. Os valores encontrados são uma média dos resultados encontrados no 

período de um ano (janeiro a dezembro de 2015), em que, as análises foram realizadas. 

Esses valores contribuem para caracterizar a fazenda.  
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Tabela 3- Indicadores de tamanho da propriedade 

 

Indicadores  Unidades Valores 

Produção média anual de leite L/ano 576599,00 

Produção média diária de leite L/dia 1.682,72 

Área média utilizada para pecuária Há 473 

Média de vacas em lactação Cab 105,50 

Total de vacas (média) Cab 121,00 

Total do rebanho (média) Cab 202,00 

 

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 encarregado e por um documento (livro caixa da 

atividade rural) gerado pelo contador. Foram coletados dados do mês de janeiro de 2015 

a dezembro de 2015, correspondentes ao período de um ano. 

3.3. Inventários  

 Os registros dos itens patrimoniais competentes ao negócio agropecuário 

servirão para fins gerenciais, quando foram utilizados na determinação do valor do 

negócio, na sua rentabilidade em um determinado período, e prover o empresário de 

informações que o auxiliarão na tomada de decisão (AGUIAR e ALMEIDA, 2004). 

 Foram realizados levantamentos dos bens que pertencem à propriedade através 

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

através do acesso do documento de mapeamento na propriedade, não identificaram 
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variação de compra ou venda durante o período avaliado. Os dados dos animais foram 

obtidos a partir do acesso aos cadernos de anotações preenchidos pelo veterinário 

responsável, com números do início do período analisado (janeiro de 2015) e do final 

(dezembro de 2015). O valor da terra nua própria/hectare foi obtido através da média 

dos preços de compras e vendas de terrenos na região, sendo este de R$ 12.000,00.  

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

por um funcionário da fazenda, responsável pelas negociações de compra e venda. Para 

o inventário das benfeitorias, máquinas e equipamentos, foi feito o levantamento de 

tudo que havia na propriedade durante as visitas. Após a identificação, avaliou-se o 

preço para cada item, considerando o valor de cada um em estado de item novo. No 

caso das benfeitorias, o valor foi estimado a partir de uma média feita dos valores de m
2
 

encontrados em sites de construtoras civis e com a confirmação de um profissional da 

área.  

 A partir dos valores médios totais inicial e final do período, foram calculadas as 

depreciações. 
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Tabela 4- Apresentação do número de cabeças da propriedade 

 

Categoria 

Início do período Final do período 

Cab  Valor ($/Cab)  Cab  Valor ($/Cab)  

Reprodutor 4  R$          4.500,00  4,00  R$     4.500,00  

Vaca em lactação 93  R$          3.500,00  118,00  R$     3.500,00  

Vacas secas 19  R$          3.500,00  12,00  R$     3.500,00  

Fêmeas de 0 - 1 ano 10  R$          1.000,00  57,00  R$     1.000,00  

Fêmeas de 1 - 3 anos 45  R$          2.000,00  42,00  R$     2.000,00  

TOTAL  171 14500 233 14500 

 

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.  
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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.  

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 idêntico ao que o método de cálculo dos custos operacionais e do custo 

total.  

 Os indicadores econômicos 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 pago 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, foram 

feitos levantamentos mensais sobre todas as despesas geradas pela atividade. Essa 
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avaliação foi feita reunindo as notas fiscais de 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.  

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 e 

inseminador contratado.  

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

l. Reparo de máquinas (R$/ano).  
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m. Aluguel de terras (R$/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.  

Segundo Lopes & Carvalho (2000); Nogueira (2004); Aguiar & Almeida (2002), o 

método mais simples para se calcular a depreciação de um bem é o chamado linear, que 

consiste na seguinte fórmula: 

  
     

 
 

No qual: 

Vi – Valor inicial do bem; 

Vf – Valor final ou valor de sucata do bem; 

n – Vida útil estimada do bem (anos). 

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

será simplificada, sendo: 

  
  

 
 

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 feito através da seguinte fórmula: 
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 Considerou-se uma taxa de juros de 3% ao ano, por base na 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.  

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.  
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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 leiteira 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 líquida unitária (R$/litro): margem líquida da atividade dividida pela 

produção anual de leite.  

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

atividade dividida pelo preço médio do litro de leite ao longo do ano.  
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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. Ponto de nivelamento: O ponto em que o lucro é igual a zero é denominado de 

ponto de nivelamento, em outras palavras, é quando a renda bruta é igual ao custo total. 

31. 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.  

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

à exceção do capital empatado em terras.  
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33. Estoque de capital com terra (R$): valor de todos os bens envolvidos na atividade, 

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

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

na propriedade.  

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

familiar envolvida na atividade leiteira.  

36. 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)  

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

do estoque de capital total investido na atividade leiteira. A fórmula para a rentabilidade 

com terra está apresentada a seguir:  

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

38. 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.  

39. 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.  

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

propriedade ao longo do ano.  
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41. Capital empatado por litro de leite produzido (R$/litro): estoque de capital com 

terra na atividade leiteira dividido pela produção anual de leite.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 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 índices técnicos levantados a partir dos dados 

encontrados na propriedade. Analisando os índices, verifica-se que a porcentagem 

encontrada foi de 87%. A partir daí, foi constatado que o total de vacas em 

lactação/total de vacas é 5% maior que os indicadores de referência, que são de 82%. 

Assim como o total de vacas em lactação/total do rebanho que também foi verificado 

como superior, cerca de 12% em relação às referências que ,para esse índice, é de no 

mínimo 40%. Tais resultados são considerados bons, porém, deve-se averigua-las, pois 

os resultados se encontram fora do padrão. 

 Levando em consideração a hipótese de que os resultados sejam superiores 

devido à eficiência reprodutiva, foram averiguados os dados reprodutivos da fazenda, 

fornecidos pelo veterinário responsável, detectados como bons resultados. Porém, 

devido ao elevado número de novilhas paridas durante o ano avaliado, chegamos à 

conclusão de que esses dados reprodutivos são influenciados por esse alto número de 

primíparas que nunca passaram pelo período seco, não sendo possível considerar a 

eficiência reprodutiva apresentada pelos dados como explicação dos resultados 

encontrados. O fato da porcentagem de vacas em lactação estar tão alto se dá justamente 

pela própria retenção de animais. A elevação do número de novilhas, 

consequentemente, camufla os resultados reprodutivos e infla o rebanho. 
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Tabela 5- Indicadores técnicos da propriedade 

 

Indicadores técnicos Unidade Valores  

Vacas em lactação/ total de vacas % 87,19% 

Vacas em lactação/ total do rebanho % 52,23% 

Vacas em lactação/área para pecuária Vaca/ha 0,22 

Produção/vaca em lactação L/cab 16,30 

Produção/total de vacas L/cab 14,21 

Produção/mão de obra permanente L/dh 153,0 

Produção/área para pecuária L/ha/ano 1298,5 

 

 Gomes (2005) em seus estudos, analisando as tabelas com dados levantados pelo 

projeto Educampo em 250 propriedades mineiras, apresenta a constatação de  que a 

atratividade dos sistemas de produção de leite aumenta com o crescimento da 

intensidade de produção, em relação aos fatores terra e mão de obra. Por outro lado, 

apenas os sistemas de mais de 3.500 litros/hectare e mais de 300 litros/dia homem 

remuneram os investimentos a taxas superiores à taxa real de juros da caderneta de 

poupança. Portanto, são investimentos atrativos. Atualmente a caderneta de poupança já 

não apresenta rendimentos reais positivos, então consideramos que para que a atividade 

seja atrativa a renda bruta deve cobrir o custo de oportunidade, ou juros sobre capital 

empatado que o presente trabalho considerou como sendo de 3%. 

 Na Fazenda Boa Esperança, encontra-se uma produção 1298,5 L/ha/ano e de 

153L/dia homem, isto é, resultados bem inferiores aos referenciados por Gomes (2005). 

A primeira suspeita que pudesse justificar essa baixa produção/ha/ano seria o fato da 

subutilização das terras e forragem, considerando que a fazenda possui uma área total 
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extensa e mesmo a área designada para a produção é grande em relação o número de 

animais. O arraçoamento dos animais de produção, feito no cocho com volumoso e 

concentrado o ano todo, levando em consideração e que a propriedade possui boas 

pastagens já formadas, leva a concluir que a utilização desta fonte barata de volumoso 

no período das águas diminuiria essa subutilização e também os gastos relacionados à 

produção de silagem. A produção de silagem na própria fazenda é vantajosa, pois seu 

valor de produção é bem menor do que o valor de compra, porém aumenta a 

necessidade de mão de obra contratada, e de maquinário pertencente à fazenda, este 

segundo será discutido mais a frente como fator que aumenta o custo operacional total. 

 A quantidade de produção/ha/ano alcançada no trabalho representa uma grande 

deficiência do fator terra, a consequência disso é a não diluição do custo fixo da terra 

(juro sobre capital empatado). 

 Na tabela 6 está apresentada a renda bruta para o leite, o valor 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 foi somada nesse caso, 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 animal foi de 93,5%. Como pode-se verificar na tabela 2 no 

capítulo de indicadores de eficiência, a porcentagem que seria ideal em caso de 

produções que fazem uso de animais puros da raça Holandês, o que não é o caso da 

propriedade estudada.  
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Tabela 6- Composição da renda 

Especificação 

 

Unidade   Quant.  

 Preço 

unit.  

 Valor 

Total  

 Composição da 

Renda Bruta  

     no Ano   ($)   ($/ano)   ($/ano)  

    Leite   L  576599,00 1,06 

   

611.194,94  80,7% 

    Vacas  cab  24 

      

1.550,00  

    

37.200,00    

    Novilhas  cab  0 

 

    

    Machos  cab  1 

      

5.000,00  

      

5.000,00    

Variação de Inventário Animal  $      

   

104.000,00    

Renda bruta TOTAL  $      

   

653.394,94    

 

 Com a correção do cálculo encontrou-se o valor de 80,7% para a composição da 

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

leite representa 80,7% da renda bruta total da atividade leiteira, o custo do leite também 

representa 80,7 % do custo da atividade. 
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Tabela 7- Custo operacional efetivo da propriedade 

CUSTO OPERACIONAL EFETIVO - 

COE: Unidade  

Total da 

atividade 

leiteira 

Total do 

leite $ $/litro  

              Mão de obra contratada  $  

            

177.390,00    143.148,4 

       

0,2483  

              

              Milho para Silagem 

  

$  

       

57.293,49 

    

    46.234,12  

       

0,0802  

              Outras Forrageiras Anuais  $  

                

1.861,40        1.502,09  

       

0,0026  

              Concentrados  $  

            

198.838,12   160.456,3 

       

0,2783  

              Medicamentos  $  

              

12.989,40      10.482,06  

       

0,0182  

              Ordenha   $  

              

16.530,30      13.339,45  

       

0,0231  

              Energia e Combustível  $  

              

64.990,86      52.445,67  

       

0,0910  

               

              Impostos  $  

              

38.519,49      31.084,07  

       

0,0539  

              Inseminação  $  

                

4.818,98        3.888,77  

       

0,0067  

              Reparos/benfeitorias  $  

              

11.820,75        9.538,99  

       

0,0165  

              Reparos de máquinas  $  

              

27.137,70      21.899,31  

       

0,0380  

              Leite para bezerros  $  

              

39.850,70      32.158,32  

       

0,0558  

TOTAL DO C.O.E  $  

           

652.041,19    526.177,63 

       

0,9126  

 

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

inventários, além dos valores para depreciação e os juros sobre capital empatado. 
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Tabela 8- Valores dos investimentos da propriedade 

Especificação Valor total Depreciação 
Custo de 

oportunidade 

Terra própria nua (média) R$ 5.676.000,00 - R$ 170.280,00 

Rebanho de produção (médio) R$ 562.000,00 - 

R$ 17.385,00 Reprodutores R$ 18.000,00 R$ 1.200,00 

Animais de serviço R$ 17.000,00 R$ 1.300,00 

Benfeitorias  R$ 1.162.441,82 R$ 46.132,82 R$ 17.436,63 

Máquinas e Equipamentos R$ 473.410,00 R$ 24.869,87 R$ 7.101,15 

Total R$ 7.908.851,82 R$ 73.502,68 R$ 212.202,78 

 

 O custo operacional total e o custo total da atividade estão descritos nas Tabelas 

9 e 10. A primeira coluna de valores, com os custos que são gastos com a atividade do 

leite, ou seja, representam 90,5% do custo total e a segunda e a terceira apresenta quanto 

cada item colabora com gastos com a produção do leite sendo a última relativo a para 

cada 1 (um) litro de leite, as duas ultimas são iguais a 80,7% dos custos da atividade. 

Tabela 9- Custo Operacional Total da propriedade 

CUSTO OPERACIONAL TOTAL – 

COT Unidade  

 Total da 

atividade 

leiteira 

Total do leite 

    $ $/litro 

 

Custo operacional efetivo  $  

            

652.041,19    526177,63 

       

0,9126  

 

Mão de obra familiar  $  

                          

-                     -    

               

-    

 

Depreciação  - benfeitoria  $  

              

46.132,82      37.227,80  

       

0,0646  

 

                      - máquina  $  

              

24.869,87      20.069,23  

       

0,0348  

 

                      - forrageiras não 

anuais  $  

              

18.620,00      15.025,78  

       

0,0261  

 

                      -reprodutores  $ 

                

1.200,00           968,36  

       

0,0017  

 

                     - animais de serviço   $  

                

1.300,00        1.049,06  

       

0,0018  

 

TOTAL C.O.T 

 

$  

 
744.513,87  600.800,31  1,0420   
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Através dos cálculos, já expostos no presente trabalho, foram alcançados resultados para 

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

importância na tomada de decisão para a empresa agrícola. 

Tabela 10- Custo total da atividade 

Custo total Unidade  

Total da 

atividade 

leiteira 

Total do leite 

$ $/litro  

Custo operacional total  $  

            

744.513,87    600.800,0 

       

1,0420 

 

Remuneração capital:        

                                                                

- benfeitorias   $  

              

17.436,63      14.070,83  

       

0,0244  

                                                               

- máquina  $  

                

7.101,15        5.730,41  

       

0,0099  

                                                               

- animais  $  

              

17.385,00      14.029,17  

       

0,0243  

                                                               

- formação de forrageiras não anuais  $  

                

7.890,00        6.366,99  

       

0,0110  

                                                               

- terra  $  

            

170.280,00       137.410,8 

       

0,2383  

CUSTO TOTAL  $      964.606,65    778.408,56 1,3500  

 

 Na tabela 11 estão expostos os resultados obtidos para os índices econômicos da 

propriedade. Apenas alguns dos índices averiguados, considerados mais importantes, 

foram discutidos. 
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Tabela 11- Índices técnicos referentes a propriedade 

Indicadores econômicos Unidade Valores  

COE do leite/preço do leite % 86% 

COT do leite/preço do leite % 98% 

CT do leite/preço do leite  % 127% 

Gasto com mão de obra na atividade/renda bruta do leite % 29% 

Gasto com concentrado na atividade/renda bruta do leite  % 33% 

Margem bruta da atividade  $/Ano 1.353,75 

Margem bruta unitária do leite    $/L 0,15 

Margem líquida da atividade  $/Ano -91.118,93 

Margem líquida unitária do leite  $/L 0,02 

Lucro total da atividade  $/Ano -311.211,71 

Lucro unitário  $/L -0,29 

Renda do leite/Renda atividade  % 93,54 

Taxa de remuneração do capital sem terra % a.a. -0,03 

Taxa de remuneração do capital com terra % a.a. -0,01 

 

 Outro índice comprobatório do excesso de mão de obra da propriedade refere-se 

ao gasto com mão de obra/valor da produção de leite, na tabela acima, que segundo as 

referências deve estar em torno de 20%, porém foi averiguado um valor de 9% superior 

à média indicada por Gomes (2005), o que evidencia ociosidade de funcionário. 

Entretanto, nos acompanhamentos da atividade isso não foi observado a ponto de 

constituir-se em fato verídico, outra hipótese seria o desvio de função do funcionário, o 

que de fato ocorre em determinadas situações, quando a exigência de mão de obra 
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aumenta no setor de produção de silagem, por exemplo, que é realizada pelos próprios 

funcionários. Uma outra hipótese, ainda mais cabível, é a ineficiência da mão de obra. 

 Nascif (2008) relata formas de compensar essa defasagem, sendo uma delas a 

capacitação e o treinamento da mão de obra, buscando sua maior produtividade, como 

também, se viável economicamente, a mecanização e automação de alguns processos 

produtivos. Outra medida que vem sendo implementada, com sucesso, é prática de 

bonificações por resultados, o que estimula o maior comprometimento das pessoas 

envolvidas no processo. Esses bons resultados de aumento da produtividade da mão de 

obra por meio de bonificação, em relação aos resultados planejados, podem ser 

explicados pela teoria das 30 expectativas de Vroon, que elucida a proveniência da 

motivação humana como decorrente de três componentes básicos (DALMAZO, 1991): 

a) expectativa esforço-desempenho: um maior esforço conduz a um melhor desempenho 

(expectativa);  

b) percepção do desempenho-resultado: um melhor desempenho pode estar relacionado 

a um melhor resultado ou recompensa (instrumentalidade);  

c) percepção da valência: os resultados ou as recompensas devem ter atratividade e 

serem valorizadas pelas pessoas.  

 As pessoas se sentirão motivadas a produzir quando perceberem que os seus 

esforços as levarão a um desempenho bem-sucedido e à obtenção de recompensas 

desejadas. Gomes (2005) considera a produtividade da mão de obra fator de 

intensificação, como também reflexo do uso de tecnologias mecânicas, poupadoras de 

mão de obra. 
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 Como na Fazenda Boa Esperança a ordenha é mecanizada, conclui-se que a 

produtividade da mão de obra, expressa em L/dh, está baixa, conforme observado nos 

resultados já apresentados em relação às referências de Gomes (2005). Para este 

indicador, cinco anos antes, Gomes (2000) sugeriu o mínimo de 250L/dh para ordenha 

mecanizada e de 150L/dh para ordenha manual, o que demonstra a contínua evolução da 

atividade leiteira, e revela que a propriedade avaliada não tem acompanhado. 

 Em condições crescentes de custos de mão de obra, a intensificação desse fator é 

necessária para o equilíbrio econômico do sistema de produção (OLIVEIRA et al., 

2007). 

 Outro resultado insatisfatório encontrado refere-se ao gasto com concentrado do 

rebanho em relação ao valor da produção de leite que foi de 33%, acima do índice de 

referência que é de até 30%, uma boa solução para diminuir estes custos seria a 

substituição de ingredientes do concentrado por outros alternativos de menor custo. 

 O Custo Operacional Efetivo do leite/preço do leite encontrado ficou 21% acima 

do máximo que seria indicado por Gomes (2005), que é de 65%. Examinando todos os 

gastos que compõe o custo operacional efetivo, constatou-se que além do fator mão de 

obra e o gasto com concentrado dito acima, tem-se ainda um alto gasto com reparo de 

maquinário. O gasto foi observado durante o ano avaliado foram necessários inúmeros 

reparos, elevando consideravelmente esses custos. Neste caso, para que esse gasto com 

reparo de maquinário se estabilize, sem gerar maiores prejuízos e o aumento do COE, é 

necessário uma avaliação de alguém especializado em maquinário para a classificação 

dos mesmos e a indicação de sucatear os que já não estão em boas condições, e estão 

atribuindo gastos desnecessários à propriedade. 
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 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 Total do leite/preço do leite 

foi de até 75%, e o que foi encontrado foi 98%, porém pode-se considerar que esse alto 

valor não foi apenas em decorrência do custo operacional efetivo, mas também devido 

ao alto custo de depreciação das máquinas e benfeitorias, tanto quanto a um grande 

capital investido que o proprietário possui como consequência. O CT encontrado é 

maior que 100%, o que significa que o Custo Total é maior que a Renda Bruta total da 

atividade. 

 Outro ponto interessante a ser discutido é o Capital investido/produção diária de 

leite que Gomes (2005) sugere que seja menor que R$700,00/l-dia, mas o encontrado na 

propriedade é de R$ 4.955,87 confirmando o alto capital investido que aumentam os 

custos com depreciação e o juro com o capital empatado.  

 

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

operacional efetivo, ou seja, permite verificar apenas se a renda bruta remunera ou não o 

custo operacional efetivo. Nesse caso, tem-se um valor positivo para a margem bruta, 

por isso pode-se inferir que a renda bruta cobre todo o custo operacional efetivo. O 

mesmo ocorre com o valor da margem bruta do leite unitário sendo positivo.  A margem 

líquida permite determinar se a atividade é estável, afira se é possível ou não se manter 

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

resultados obtidos tem-se valores negativos tanto para a margem líquida quanto para 

margem líquida unitária, o que sugere que sem modificações a atividade não 

sobreviverá. 

 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 
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fatores de produção. Com o resultado desse índice é possível afirmar com 

confiabilidade, a verdadeira situação econômica da atividade leiteira. Com a realização 

dos cálculos obtém-se um lucro negativo. Como a análise de lucro é sustentada pela 

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

remuneração do capital empatado é superior a 3% ao ano. Já que o valor encontrado do 

lucro foi menor que zero, avalia-se então as margens para definir o patamar de produção 

em que a fazenda Boa Esperança se encontra. Com uma margem bruta positiva, pode-se 

afirmar que os COEs foram remunerados completamente, porém foi encontrado uma 

ML menor que zero, o que significa que os custos com depreciação de bens e com mão 

de obra familiar são remunerados parcialmente, ou seja, quando os bens de produção 

(que geram custos de depreciação) exaurirem, não haverá dinheiro para a completa 

reposição dos mesmos. Isso significa que a empresa está se descapitalizando e que a 

médio prazo esta situação ficará insustentável. Este médio prazo se refere justamente ao 

período de duração dos bens depreciáveis, vida útil. Em termos de decisão sobre a 

atividade, mudanças podem ser feitas em médio prazo para reverter esta situação, com o 

objetivo de elevar a ML e cobrir todo COT e conduzir o negócio para ML positiva.  

 Nessa situação, também encontrou-se um número negativo para o lucro unitário. 

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

recebido pelo leite, mostrando que a propriedade perde 0,29 centavos para cada 1 litro 

de leite produzido. Os dados levantados auxiliaram em diversos cálculos que apontaram 

para os indicadores de eficiência já discutidos, e com eles foi possível encontrar o Ponto 

de Nivelamento da propriedade que é de 4.697 litros, isto é, valor total que a fazenda 

deve produzir para que seu lucro seja zero. Isso quer dizer que ao retirar os Custos 

Operacionais Efetivos do leite dos Custos totais do leite e dividir pela Renda Bruta 

unitária do leite diminuída do Custo operacional efetivo unitário do leite, encontra-se o 
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valor da produção em que a renda bruta será igual ao custo total. Essa quantidade se 

refere a produção que a fazenda deveria ter, fazendo uso do mesmo cenário em que se 

encontra, de modo a apenas diluir os custos fixos atuais por mais litros de leite 

produzidos. A média diária produzida durante o ano avaliado foi de 1.682,7 litros. 

 O gráfico 1 mostra que a produção da fazenda Boa Esperança além de estar bem 

a baixo do ponto de nivelamento se encontra na condição em que a renda bruta cobre 

apenas os custos operacionais efetivos, o que foi confirmado pelos cálculos de margens 

bruta e líquida já discutidos. Os dados do gráfico a seguir também explicam o lucro 

negativo encontrado, que se dá a partir da produção ser inferior ao ponto de 

nivelamento. 

 

 
Gráfico 1- Ilustração do Ponto de Nivelamento (PN). Adaptado de Oliveira e pereira, 2009. 
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5. CONCLUSÕES 

 A fazenda Boa Esperança apresenta a margem bruta sendo positiva, porém sua 

margem liquida, o lucro e a rentabilidades se apresentam negativos com isso conclui-se 

que a atividade leiteira da propriedade avaliada se sustentará apenas por um curto 

período de tempo, período este que é igual à duração de seus bens depreciáveis. Para 

manter-se na atividade serão necessárias mudanças na economia e aumento na 

eficiência no uso de seus fatores de produção, os quais são de desembolso direto. Sendo 

assim os fatores que geram os custos variáveis devem ser utilizados de maneira mais 

econômica e deve haver ainda um planejamento para evitar a subutilização de seus bens 

de produção, como terra e maquinário, tendo como primeiro objetivo chegar a uma 

Margem líquida positiva.  

 Por fim, pode-se concluir que no cenário atual em que a Fazenda Boa Esperança 

encontra-se, a atividade leiteira não é atrativa quando comparada a outros 

investimentos. 
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