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RESUMO

Minas Gerais  como é o principal estado produtor de leite no Brasil, sendo os 

municípios  localizados  na  microrregião  de  São João del-Rei  destaques  na  atividade 

produtiva leiteira familiar. Objetivou-se, com o desenvolvimento desse estudo, auxiliar 

os  produtores  na  gestão  da  propriedade  rural,  fornecendo  ferramentas  para  que  os 

mesmos possam gozar de uma administração mais eficiente, com base na comparação 

entre os custos da atividade nessas regiões e o diagnóstico da pecuária leiteira de Minas 

Gerais.  Foi realizado a coleta de dados nas comunidades rurais de São João del-Rei, 

sendo essas Emboabas, Cedro e Marro Grande. A administração correta da propriedade 

rural,  com  todo  o  processo  de  escrituração  e  avaliação  econômica,  é  de  suma 

importância  para  manter  a  atividade  viável.  O  trabalho  foi  realizado  utilizando  a 

metodologia  de  coleta  de  dados  a  produtores  de  leite  de  origem  familiar,  com 

simultânea transferência de tecnologias apropriadas aos diversos sistemas de produção 

de leite e processos artesanais de processamento do leite; por meio de técnicas para uma 

melhor gestão econômica da propriedade, tais medidas visam otimizar a mão-de-obra 

nas atividades de produção e processamento de leite. Com isso, vislumbra-se auxiliar na 

manutenção  do  produtor  e  sua  família  no  campo.  Os  principais  componentes  da 

formação  do  custo  de  leite,  na  região  estudada,  são  alimentação  concentrada, 

mostrando-se muito alta cerca de 14,92 % a mais que a média do estado, alimentação 

volumosa e mão de obra, que apesar de apresentarem valores menores em relação a 

média estadual  devem ser considerados pelos produtores,  principalmente quando for 

contabilizados os custos com a mão-de-obra familiar. Assim, esses itens devem ser foco 

para melhorar a eficiência econômica e garantir a sustentabilidade na atividade leiteira.

Palavras chave: custo, leite, eficiência econômica.
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ABSTRACT

Minas Gerais state is the main state that produces mik in Brazil, being that the 

cities  of the microregion of São João del-Rei are very relevant  in the familiar  milk 

production activity. The objective of this study was to contribute with the specialists of 

the respective region, furnishing tools to viabilize a more efficient administration, which 

was based on a comparison between the costs of this activity in the respective region 

and the diagnosis of the milk production of Minas Gerais. It was realized the collection 

of data in the farm associations of São João del-Rei called "Emboabas", "Cedro" and 

"Morro Grande". The suitable administration of the farm, with the complete process of 

registration and economic evaluation is task of great importance to maintain the dairy 

activity.  The  work  was  developed  using  the  methodology  of  data  collection  from 

professionals of the milk production of familiar origin, with simultaneous transference 

of  technologies  adequated  to  several  milk  production  systems  and  more  simple 

processes of milk obtaining for techniques to a more suitable economic administration, 

these procedures aim to optimize the development of the production activity and milk 

procedure. Thus, it is an objective to help to maintain the family in the farm. The main 

components  of  the  milk  cost  formation  in  the  respective  region  are  concentrated 

feeding, showing very high (around 14.92% more than the average found in the Minas 

Gerais state);  forages feeding and work cost,  which in a spite  of smalller  values  in 

relation  to  state  average  should be considered by the productors,  mainly when it  is 

evaluated the costs involving the family work. Therefore, these topics should be focused 

in order to improve the economic efficiency and to guarantee the milk activity.

Key words: cost, milk, economic efficiency.
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1 INTRODUÇÃO

Minas Gerais destaca-se como maior produtor de leite do país sendo responsável 

por quase um terço da produção nacional (ANUALPEC, 2010). E no período entre 2000 

e  2008,  foi  o  estado  que  obteve  maior  crescimento  (23,5%)  em  todo  país.  Este 

crescimento deu-se tanto pelo aumento no número de vacas ordenhadas quanto pelos 

ganhos em produtividade. Além disso, o estado destaca-se por possuir o maior rebanho 

leiteiro do País com 5.143.689 de cabeças (IBGE, 2010). 

Nos municípios localizados na microrregião de São João  del-Rei,  a atividade 

leiteira  configura-se  como  a  principal  atividade  produtiva.  Dos  17  municípios  que 

compõem  essa  microrregião,  14  tem  a  pecuária  leiteira  como  atividade  rural 

predominante (SIQUEIRA et al., 2011). Além da inquestionável relevância econômica 

para  esses  municípios,  a  cadeia  produtiva  do  leite  é  geradora  do  maior  número de 

empregos na  área  rural  dessa  região,  sendo de  fundamental  importância  social,  não 

somente  como  fonte  de  renda,  mas  também  por  fixar  a  população  no  campo.  A 

relevância social da pecuária leiteira reside também no fato de ser atividade praticada 

majoritariamente em minifúndios e com grande participação de mão-de-obra familiar. 

A Zona da Mata e o Campo das Vertentes produzem juntos 1,084 bilhão de litros 

de  leite,  o  equivalente  a  15%  da  produção  total  do  estado  de  Minas  Gerais.  A 

mesorregião  do  Campo  das  Vertentes  corresponde  4,50%  da  produção  do  estado, 

abrangendo as microrregiões de São João del-Rei, Lavras e Barbacena (IBGE,2004). 

Em relação à produtividade, a região do Campo das Vertentes tem a melhor colocação 

estadual, de 2.049 litros por vaca, já a Zona da Mata fica abaixo com produtividade de 

1.583 litros/vaca.  No entanto,  ambas estão  acima da  produtividade média de Minas 

Gerais,  que  é  de  1.489  litros  por  vaca,  mostrando  o  grande  potencial  dessas 
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mesorregiões (IBGE, 2010).

O Brasil possui um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, porém com índices 

zootécnicos aquém do adequado e daqueles alcançados em outras regiões do planeta. 

Um exemplo é a produtividade/vaca/ano, que em 2010, estimou-se ser de 1.326 litros e 

considerando uma lactação de 305 dias a produção média diária por vaca foi de 4,35 

litros, um valor muito abaixo da sua eficiência.  Nesse sentido, várias são as ações que 

vêm  sendo  praticadas  com  o  objetivo  de  tornar  nossa  pecuária  mais  eficiente  e 

competitiva.

Dentro desse conjunto de ações cita-se: o melhoramento na genética do rebanho, 

o melhoramento das pastagens por meio da introdução de novas espécies forrageiras e 

adubação  de  pastagens,  métodos  de  conservação  de  volumoso  para  estação  seca, 

melhorias  das  condições  de  manejo,  dentre  outras.  Sendo que o avanço na adoção, 

utilização e domínio dessas práticas, devem acontecer de forma sincronizada, ou seja, 

na maioria dos casos, o sucesso da adoção completa de uma prática é dependente da 

correta utilização de outra. 

No entanto, tais práticas, por si só, não trazem os resultados esperados, pois, em 

sua grande maioria os produtores não são orientados quanto à situação econômica da 

propriedade e as variáveis que cercam um bom desempenho, englobam não apenas o 

aspecto produtivo, mas também o socioeconômico.

Diante  desse  contexto,  objetivou-se  com  esse  estudo  avaliar  os  principais 

componentes  de  custo  de  produção  da  atividade  leiteira  em  propriedades  de  três 

comunidades rurais de São João del-Rei, sendo estas Morro Grande, Cedro e Emboabas.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 AGRONEGÓCIO E A PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL

Com o  crescente  desenvolvimento  da  atividade  leiteira,  o  Brasil  ocupa  a  4ª 

colocação  na  produção mundial  de  leite,  com mais  de  34 bilhões  de  litros  de  leite 

produzidos  no ano de 2013, com um aumento  da produção de 7% durante os nove 

primeiros meses de 2014 em relação ao mesmo período de 2013, segundo o IBGE. No 

entanto,  historicamente,  a  pecuária  leiteira  no  Brasil  foi  caracterizada  pela  baixa 

produtividade dos fatores de produção: terra, mão-de-obra e capital,  onde somados à 

alta sazonalidade da oferta e à falta de qualidade do leite in natura, colocava o país no 

grupo dos atrasados em produção leiteira (NOGUEIRA NETO & GOMES 2007). Mas 

devido  às  ações  decorrentes  do  incentivo  ao  processo  de  resfriamento  do  leite  nas 

propriedades  e a  venda a granel,  realizados pelas  indústrias  de laticínios  a partir  de 

1996,  foram  proporcionadas  mudanças  no  potencial  da  atividade  no  país.  Essas 

mudanças  vêm acontecendo  devido  ao  aumento  da  produção  de  leite  com base  na 

produtividade  do  rebanho  e  na  qualidade  do  produto  final,  que  busca  as  máximas 

eficiências  técnica  e  produtiva  da  atividade,  que  proporcionaram  a  participação  de 

grupos de produtores distintos na produção total.  Deve-se sempre ressaltar que essas 

variáveis  foram mudadas  devido as  grandes  inovações  tecnológicas  realizadas  pelas 

pesquisas agrícolas.

Mas o Brasil possui ainda baixos níveis de produtividade por animal em relação 

a outros países. Apesar disso, é o país que possui maior área disponível para a atividade, 

tornando favorável o crescimento da população leiteira. 

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

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

XI



atividade. Segundo o CEPEA/ESALQ/USP, centro de estudos avançado de economia 

aplicada, nos meses de março e fevereiro de 2014, o preço médio líquido do litro de 

leite foi de R$0,9419, seguida de uma ligeira queda nos preços(isso porque os custos 

dos produtos foram aumentados). 

O preço internacional da tonelada de leite foi de US$1.240,29 no 1º trimestre foi 

de 2014, contra US$968,93 no mesmo trimestre de 2013. Isso demostra que a formação 

do preço se dá por meio das leis de um mercado competitivo, que envolve fornecedores 

e compradores.

No estado de Minas Gerais, a produção de leite  mantém o 1º lugar  entre  os 

produtores do país, com 27,6% da aquisição do leite, seguida do Rio Grande do Sul com 

13,7%, Paraná com 11,7%, Goiás com 11,1% e São Paulo com 10,3% de participação 

(IBGE, 2014). Devido sua alta produção foi realizado no ano de 2005 um diagnóstico 

da pecuária leiteira do estado, com o objetivo de identificar os pontos fracos e fortes da 

cadeia produtiva do leite e contribuir para o desenvolvimento de iniciativas e projetos 

que visaram à melhoria técnica e econômica do agronegócio leite em Minas Gerais.

2.2 SETOR LEITEIRO NA REGIÃO DO CAMPO DAS VERTENTES

Em Minas Gerais, a Zona da Mata e o Campo das Vertentes produzem juntos 

1,084 bilhão de litros de leite,  o equivalente a 15% da produção total  do Estado. A 

produtividade na região do Campo das Vertentes é maior (2.049 litros por vaca) que a 

da  Zona  da  Mata  (1.583  litros  por  vaca).  No  entanto,  ambas  estão  acima  da 

produtividade  média  de Minas  Gerais,  que  é  de 1.489 litros  por  vaca,  mostrando o 

potencial dessas mesorregiões (IBGE, 2010).
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2.3  –  FERRAMENTAS  METODOLÓGICAS  PARA  FORMAÇÃO  DE 

CUSTOS E GESTÃO DA PECUÁRIA DE LEITE

2.3.1- ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA

 A gestão da pecuária de leite objetiva o monitoramento do uso eficiente dos 

recursos de produção, proporcionando maior vida útil e melhor rendimento. Para isso é 

necessário a realização da escrituração zootécnica da propriedade, que registra todos os 

fatores  envolvidos  na produção,  organiza-os conforme sua utilização e  dá suporte  à 

confecção dos Índices Zootécnicos e posteriores análises econômicas das propriedades. 

Estes  índices  zootécnicos  são  de  suma  importância  para  verificação  de  possíveis 

ineficiências do sistema de produção, alertando em que setor da produção deve ocorrer 

uma  intervenção  direcionada  ao  problema,  pois  procuram  avaliar  os  índices  de 

eficiência técnica, sanitária, reprodutiva e de qualidade do leite.

Para isso, produtores devem se conscientizar de sua importância, pois é sabido 

que  apenas  18%  dos  produtores  de  leite  de  Minas  Gerais  mantêm  algum  tipo  de 

escrituração em seus rebanhos (FAEMG, 2006). Para maior conscientização, têm sido 

utilizados os encontros  com os produtores de leite  da região.  Nessas oportunidades, 

mostram-se como esses dados auxiliam na tomada de decisão, desde mudanças básicas 

de manejo até medidas complexas como a escolha de animais geneticamente superiores 

que se adequem as formas de produção da propriedade.

2.3.2- CARACTERIZAÇÃO E DADOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS

Para que uma empresa rural  se mantenha no mercado atual,  independente do 

ramo de atividade em que atua, é essencial que possua um amplo conhecimento e um 

gerenciamento apropriado às suas necessidades e às exigências impostas pelo mercado 

em que está inserida (MIRANDA, 2006).
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Com a evolução da tecnologia e a busca por  aquisição de produtos de melhor 

qualidade, o produtor rural necessita desenvolver, cada vez mais, técnicas na produção e 

também  no  gerenciamento  financeiro  de  sua  propriedade.  A  contabilidade  pode 

desempenhar um importante papel como ferramenta gerencial, através de informações 

que  permitam o  planejamento,  o  controle  e  a  tomada de  decisão,  transformando as 

propriedades rurais em empresas com capacidade para acompanhar a evolução do setor, 

principalmente no que tange aos objetivos e atribuições da administração financeira, 

controle dos custos, diversificação de culturas e comparação de resultados.

Sistema de custos é um conjunto de procedimentos administrativos que registra, 

de  forma  sistemática  e  contínua,  a  efetiva  remuneração  dos  fatores  de  produção 

empregados no processo (SANTOS et al, 2002).

A  administração  correta  da  propriedade  rural,  com  todo  o  processo  de 

escrituração e balanço contábil, é de suma importância para qualquer atividade agrícola, 

principalmente  para  a  atividade  leiteira,  onde  há  produção  diária  podendo  haver 

desembolsos diários. 

Logo,  o  cálculo  do  custo  de  produção  e  seu  acompanhamento  tornam-se 

fundamental  para  o  produtor  à  medida  que  o  mesmo  pode  conhecer  o  resultado 

financeiro  de  sua  propriedade  (lucro  ou  prejuízo),  podendo  evitar  a  perda  de  seu 

patrimônio  líquido  e  sua  consequente  saída  da  atividade.  O  cálculo  é  vital  para  a 

empresa  rural,  seja  apenas  através  de  uma  estimativa  antes  de  iniciar  o  processo 

produtivo, seja por meio do cálculo posterior ao encerramento do mesmo. O custo total 

de  produção  de  um  produto  agropecuário  representa  a  soma  de  todas  as  despesas 

explícitas (caixa) e implícitas (não caixa), que podem ser atribuídas à produção dessa 

exploração. Daí a necessidade de se implementar ferramentas contábeis com o intuito de 
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auxiliar o produtor na tomada de decisão (MAGALHÃES, 1992).

2.3.3- DETERNINAÇÃO DO CUSTO

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 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. 

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, 2002; MEDEIROS & MONTEIRO, 2001).

Os custos de produção podem ser definidos como sendo a soma dos valores de 

todos  os  recursos  (insumos  e  serviços)  utilizados  no  processo  produtivo  de  uma 

atividade agrícola em certo período de tempo, e que podem ser classificados em curto e 

longo prazos (REIS, 2002). Neste caso, o curto prazo é a safra, ou seja, o período de 

análise. 

Na definição econômica, o custo de oportunidade de determinado bem é o valor 

dos  produtos  alternativos  renunciados,  o  que  seria  possível  obter  com  os  recursos 

considerados (MARION, 1996).

Os Custos Fixos são aqueles que permanecem inalteráveis durante um período 

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

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

recursos utilizados pode variar, os custos fixos inexistem. 

Outra  característica  dos  custos  fixos  é  que eles  não estão sob o controle  do 
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administrador no curto prazo. Eles existem e no mesmo nível, independente de quanto 

do recurso é usado. Outra maneira de conceituar os custos fixos é os considerar como 

sendo aqueles correspondentes aos recursos que: têm duração superior ao curto prazo, 

portanto, sua renovação só se verifica no longo prazo; não se incorporam totalmente no 

produto no curto prazo, fazendo-o em tantos ciclos quanto permitir sua vida útil; não 

são facilmente alteráveis no curto prazo, e o seu conjunto determina a capacidade de 

produção da atividade, ou seja, sua escala de produção. 

O custo fixo total (CFT) é simplesmente a soma dos vários tipos de custos fixos 

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

ASSIS, 2000).

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

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

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

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

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

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

(TURRA 1990).  Se nenhum nível de produto for produzido, o custo variável pode ser 

evitado. 

De acordo com Reis & Guimarães (1986), os custos variáveis são os custos com 

os recursos que: têm duração inferior ou igual,  no curto prazo,  sendo, portanto,  sua 

recomposição feita a cada ciclo do processo produtivo; incorporam-se totalmente ao 

produto no curto prazo, não sendo aproveitados (ou claramente aproveitados) para outro 

ciclo; são alteráveis no curto prazo e provocam variações na quantidade e na qualidade 

do produto dentro do ciclo. Essas variações se verificam em certos níveis permitidos 
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pelo conjunto dos recursos fixos e pela técnica de produção. 

O capital estável engloba os bens de produção duradouros, capazes de prestar 

serviços em vários atos produtivos. Benfeitorias, máquinas, animais de produção e de 

trabalho são exemplos de capital  estável na agricultura.  A disponibilidade de capital 

estável implica nos seguintes custos: depreciação; juros; conservação e manutenção. A 

depreciação e os juros são considerados como custos fixos, isto é, não variam com a 

intensidade de uso do capital, enquanto conservação e manutenção são variáveis, visto 

que apresentam magnitudes proporcionais à intensidade proporcional de uso.

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). Na prática ocorre, frequentemente, muita 

confusão entre esse conceito técnico de depreciação, permitida por lei, item de custo de 

produção, e o conceito mais amplo de depreciação, tomado como perda de valor do bem 

durável  com o passar  do tempo.  Teoricamente,  a  depreciação representa  o custo  de 

produção  de  um  fator  durável  por  unidade  de  tempo.  Mede  o  retorno  do  capital 

empatado,  ou,  alternativamente,  o  fluxo  de  serviços  do  fator  durável  que  entra  no 

processo produtivo naquele período de produção. 

Custo de Conservação e Manutenção do Capital é o custo anual necessário para 

manter o bem de capital em condições de uso (HOFFMAN et al., 1981). Os gastos de 

conservação  e  de  manutenção,  geralmente,  são  considerados  como  custos  variáveis 

associados ao capital estável, por terem relação direta com a intensidade de uso, apesar 

de os objetos não utilizados requererem gastos de conservação. 
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A determinação  do  Custo  da  Mão-de-Obra  (Trabalho  Humano)  representa  o 

próprio salário pago pela empresa no caso de mão-de-obra contratada, ou seja, custo de 

oportunidade, onde esta deve ser mantida, mesmo quando ocorrer variações temporárias 

de produção. De modo geral, usa-se o preço de mercado para a mão-de-obra familiar, 

que geralmente não são remunerados diretamente, devendo assim considerar um valor 

correspondente  ao  dia  de  trabalho  que  esses  membros  da  família  receberiam  se 

prestassem serviços a terceiros, pois, caso isso não aconteça, o custo de oportunidade 

será considerado zero e quanto maior a produtividade, menos a mão-de-obra familiar é 

incluída no gasto total com mão-de-obra na fazenda (FAEMG, 2006).  As anotações dos 

dias de trabalho são indispensáveis, para determinação dos custos anuais referentes a 

esse fator de produção. Na agricultura, é comum expressar o trabalho humano por meio 

da unidade-padrão, conhecida como dia-homem.

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

sobre o capital. Segundo HOFFMANN et. al. (1989), a todo o capital empregado na 

produção, quer de propriedade do empresário,  quer obtido por vias de crédito,  deve 

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

capital investido na produção, sendo que o montante representa o custo de oportunidade 

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

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

imputando-se um valor que reflete o arrendamento praticado no mercado das regiões 

onde as fazendas estão localizadas (REIS 2002; MEDEIROS & MONTEIRO, 2001).

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

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

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

XVIII



pelas receitas no 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). São usadas para a tomada de decisão sobre a situação financeira da 

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

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

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

(FASSIO, 2006).

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

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

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

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

custo total, pois normalmente é tratada como lucro, essa diferença mostra quanto da 

renda bruta total permaneceu na fazenda, tornando possível uma avaliação confiável do 

status econômico da atividade leiteira. Sendo necessário conhecer também as margens 

que representam o saldo existente entre a renda bruta e os custos de produção (STOCK, 

2003).

Há vários  e  diferentes tipos  de custos,  e  vários significados são atribuídos  à 

expressão  custo  de  produção.  Portanto,  simplesmente  o  termo  custo  tem  pouco 

significado para  os  nossos  propósitos.  O termo custo  significa,  para  fins  de  análise 

econômica, a compensação que os donos dos fatores de produção, utilizados por uma 

empresa  para  produzir  determinado  bem  devem  receber  para  que  eles  continuem 

fornecendo esses fatores à empresa (HOFFMANN et. al, 1987). Os autores chamam a 

atenção para o termo compensação utilizada e não pagamento, porque, em certos casos, 

não ocorrem pagamento formal ou desembolso a eles. Enfatizam, ainda, a possibilidade 
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de alguns donos dos fatores de produção fornecer as unidades de fatores, mesmo que 

pouco ou nada ganhe por eles. Os proprietários de um negócio, que não esteja dando o 

rendimento  normal  sobre  o  investimento,  continuarão,  muitas  vezes,  a  operá-lo  por 

vários anos, porque eles não podem, rapidamente, retirar o seu capital investido em bens 

de produção especializados, com duração de vários anos. Contudo, uma vez desgastados 

os bens de capital, o capital-dinheiro não será reinvestido nesse negócio (RESENDE, 

2010).

3 MATERIAL E METÓDOS

Os dados necessários para o levantamento dos elementos de formação do 

custo de produção e da atividade leiteira foram coletados por meio de visitas técnicas 

que  proporcionaram a formulação do inventário das  propriedades,  visando avaliar  a 

gestão da propriedade, os custos de produção e a margem de lucro do produtor rural.

Os custos contábeis foram calculados por meio dos desembolsos do produtor:

1. Produção e compra de alimentos (ração comercial, farelo de trigo, 

farelo de algodão, farelo de soja, milho em grão, fubá, melaço, ureia, farinha de 

ossos, sal mineral...). Despesas com mão-de-obra, aluguel de máquinas, calcário, 

adubo, esterco,  sementes,  defensivos agrícolas,  dentre  outros,  os quais  foram 

utilizados na produção de silagem, feno e forrageiras de inverno. Também foram 

contabilizadas  as  despesas  com compra  de  silagem,  feno  e  forrageiras  para 

ensilagem, fenação, ou fornecimento de forragem verde. 

2. Mão-de-obra: despesas com a contratação de mão-de-obra para 

execução de serviços  de administração,  ordenha,  auxílio  de ordenha,  manejo 

geral do rebanho e serviços especializados na área zootécnica. Quando todos ou 
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parte  desses  serviços  são  prestados  pelos  membros  da  família,  estes  foram 

contabilizados, neste item, se houve pagamento em dinheiro. 

3. Sanidade  e  inseminação  artificial:  despesas  com  compra  de 

vacinas,  vermífugos,  carrapaticidas,  medicamentos  em  geral,  material  de 

desinfecção e limpeza, foram também contabilizadas, assim como as despesas 

com compra de sêmen, nitrogênio líquido, pipetas, luvas etc. 

4. Energia,  combustíveis  e  lubrificantes:  despesas  realizadas  com 

consumo de energia elétrica, combustíveis e lubrificantes. 

5. Transporte do leite: despesas realizadas com transporte do leite 

em veículo de terceiros, cujo valor é extraído diretamente da nota fiscal emitida 

pela fonte pagadora. 

6. Impostos, taxas e juros: despesas com recolhimento de encargos 

sociais (terceiros, FGTS), ITR, IPVA, FUNRURAL, juros sobre empréstimos 

pecuários,  cota  de  integralização  de  capital,  sindicatos.  São  também 

contabilizadas neste item, as despesas com recolhimento de INSS que incidem 

sobre o valor bruto das vendas. 

7. Aluguel de pastagens: despesas com arrendamento de pastagens 

ou outra área de terra destinada à atividade leiteira. 

8. Manutenção de pastagens e capineiras: despesas com limpeza e 

conservação  de  pastagens,  adubação  de  cobertura,  fertilizantes,  defensivos 

agrícolas etc. 

9. Conservação de benfeitorias e máquinas: despesas com mão-de-

obra  e  materiais  utilizados  no  reparo  de  benfeitorias,  instalações,  máquinas, 
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motores e equipamentos. 

10. Outras  despesas:  despesas  com  aquisição  de  ferramentas  e 

utensílios diversos, cuja vida útil é inferior a três anos. Incluem-se as arreatas 

para carroça, arreios para montaria, enxadas, enxadões, foices, baldes, vassouras 

etc.  São  também  contabilizadas  as  despesas  com  aquisição  de  material  de 

escritório,  material  de  limpeza  e  outros  materiais  não  incluídos  nos  itens 

descritos anteriormente. 

Para calcular a depreciação, aplicou-se o Método Linear ou Cotas Fixas - Esse 

método determina o valor anual da depreciação, utilizando a seguinte fórmula: d a = (Vi 

– Vf)/T; em que: d.a. = depreciação anual;  Vi = valor inicial ou base depreciável;  Vf = 

valor final ou valor residual e T = tempo de vida útil. 

O capital  estável  tem um custo de oportunidade que precisa ser considerado 

como parte do seu custo total.  O componente juro do custo fixo anual do capital estável 

foi calculado utilizando a seguinte equação: J= (Vi + Vf)/2 ∙ i; em que: J = custo anual 

referente ao juro; Vi = valor inicial do capital; Vf = valor final do capital e i = taxa de 

juros alternativa. 

 O Custo Total é a soma do custo fixo total e do custo variável total (CT = COT 

+ Juros). No curto prazo, ele irá aumentar somente com o aumento do COE, uma vez 

que o CFT é um valor constante.  Onde o custo operacional total  foi  calculado pela 

seguinte  equação:  COT =  COE+Depreciação+Mão-de-obra  familiar;  em que  COT= 

custo operacional total  e COE= custo operacional efetivo.  A mão-de-obra familiar  é 

considerada  um  custo  fixo,  pois  é  contabilizada  considerando-se  o  custo  de 

oportunidade, sendo que a mão-de-obra contratada consiste em um custo operacional 

efetivo.
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A renda bruta composta pela diferente remuneração dos produtos oriundos da 

produção foi calculada para que, agregada a ela, pudesse ser calculada a renda líquida, 

que é o indicador para o saldo obtido em relação ao custo total,  sendo calculada da 

seguinte forma: RL = RB-CT; onde RL= renda líquida; RB= renda Bruta e CT= custo 

total.

Também foram realizadas coleta de dados em três encontros com os produtores 

de  leite  da  região  de  São  João  del-Rei,  com  representantes  dos  produtores  da 

microrregião de São João del-Rei.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram realizadas oito visitas para formação do custo onde se avaliou a gestão da 

propriedade, os custos de produção e o lucro do produtor rural.

No cenário em que foi desenvolvido o estudo, a maioria das pastagens é formada 

com  capim-braquiária,  sendo  que  as  cultivares  pertencentes  à  espécie  Panicum 

maximum ocupam  a  segunda  posição  como  forrageiras  mais  utilizadas.  Também, 

encontraram-se  propriedades  que  utilizam  o  capim-elefante,  cana  e  Tifton. 

Aproximadamente 60% das propriedades contam com mão-de-obra familiar, com média 

de 2 pessoas atuando nos serviços da atividade. 

Metade  das  propriedades  utilizam a  inseminação  artificial,  como  ferramenta 

reprodutiva, através de um acordo entre a prefeitura de São João del-Rei e a associação 

de produtores local,  que fornece sêmen e material sem qualquer custo adicional aos 

produtores associados, que pagam apenas mensalidade no valor de R$ 10,00. Outras 

taxas e impostos são comuns a todas as propriedades, sendo o ITR e FUNRURAL, este 

descontado direto na nota fiscal da fábrica.  
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As pastagens alugadas são predominantemente de capim-braquiária e em média 

40% dos produtores utilizam desde recurso em algum período do ano. Dos produtores 

visitados,  75%  fazem  manutenção  de  pastagens  e/ou  capineiras,  um  manejo 

indispensável para manutenção do sistema.

O valor do hectare (valor de mercado) na região de São João del-Rei, é de R$ 

7500, sendo o valor do arrendamento ou aluguel variando entre R$ 12,00 a 18,00 por 

animal, dependendo das condições da pastagem.

Os componentes do custo operacional efetivo em relação ao preço do leite de 

R$1,05, podem ser observados na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição dos custos operacional efetivo de São João del-Rei/MG

CUSTOS DE PRODUÇÃO Total do Leite (R$/litro)

 Média
Mão-de-obra contratada 0,03
Manutenção de Pastagens 0
Manutenção de Capineiras 0
Manutenção de Cana-de-açúcar 0
Milho para Silagem 0,09
Outras Forrageiras Anuais 0
Concentrados 0,22
Sal mineral 0,01
Medicamentos 0,01
Ordenha 0
Energia e combustível 0,04
Impostos e taxas 0,01
Inseminação 0
Reparos benfeitorias 0
Reparos de máquinas 0
Aluguel de Pastagens 0,01
Outros 0
TOTAL 0,44
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O fracionamento dos itens de custo de produção do leite pode ser observado na 

Figura 1. Nesta apresentação os indicadores que mais se destacaram foram o custo com 

alimentação concentrada, correspondendo a mais de 48% dos custos de produção, sendo 

que ao se observar a porcentagem de concentrado usada pelos produtores no estado, que 

é de 33,08%, essas comunidades têm um custo muito alto, cerca de 14,92% a mais que 

o diagnóstico do estado. 

Outros  indicadores  foram à  alimentação  volumosa,  principalmente  o  uso  de 

milho para silagem, em média 20% do custo, mas este foi abaixo da média do estado em 

11,2% e  a  mão-de-obra  com média  de  9% dos  custos,  que  em relação  aos  custos 

estaduais  foram baixos,  porque não foram considerados os custos com mão-de-obra 

familiar, que ao considerá-los varia em torno de 22% do custo de produção. 

Figura 1: Fracionamento dos custos de produção obtidos nas propriedades leiteiras das 
três comunidades de São João del-Rei/MG
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Os valores de Custo Associado ao Capital Estável (Tabela 02) englobam os bens 

de  produção  duradouros  como  benfeitorias,  máquinas,  animais  de  produção  e  de 

trabalho. Os valores descritos de depreciação e os juros são considerados como custos 

fixos. Para o cálculo de Depreciação, foi utilizado o método linear ou cotas fixas; e os 

valores de Juros sobre o Capital Empatado também foram descritos.

Tabela 2:  Custos da atividade leiteira e do leite produzido nas comunidades de São João del-
Rei-MG

CUSTO OPERACIONAL TOTAL 
– COT

Total do Leite (R$/litro)

Média Desvio-padrão

Custo operacional efetivo 0,44 0,21
Mão-de-obra familiar 0,02 0,02
Depreciação   

- benfeitoria 0,01 0,01
- máquina 0,04 0,03
- forrageiras não anuais 0,01 0,01
TOTAL C.O.T. 0,51 0,2
   
CUSTO TOTAL   

Custo operacional total 0,51 0,2
Remuneração capital:   

- benfeitorias 0 0
- máquina 0,01 0,01
- animais 0,02 0,01
- formação de forrageiras não anuais 0 0
- terra 0,1 0,09
CUSTO TOTAL 0,66 0,22

Em média, o custo operacional efetivo da atividade leiteira na região estudada 

foi de R$0,44 por litro de leite, ao se considerar a mão-de-obra familiar e depreciação, 

obtém-se o custo operacional total de R$0,51 por litro de leite. O custo total foi  de 

R$0,66 por litro de leite, assim o produtor deve se basear nesse valor para a tomada de 
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decisão, permitindo que continue na atividade durante o longo prazo. (Figura 2).

Figura 2: Gráfico dos COE, COT e CT

A produção média de leite nas propriedades foi 9,4 litros diários por animal, 

incluindo produtores de vários portes (pequena, média e produções próximas a 1000 

litros diários), com média de 37 animais; o que evidencia a diversidade de produção e 

atuação  nas  propriedades.  Em  comparação  a  produção  dos  últimos  dez  anos  pode 

observar que a produção por animal foi de 8,10 litros por dia e a produção anual por 

vaca foi de 1.963,70 litros, mostrando que em todo o estado esses índices devem ser 

melhorados. (Tabela 03).
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Tabela 3: Indicadores Zootécnicos Avaliados
Indicadores Unidade Média Desvio

Produção média de leite L/dia 429,38 415,61
Área usada para pecuária Há 109,26 110,26
Vacas em lactação (média) Cab 37,81 25,70
Total do rebanho (média) Cab 95,75 66,84
Produção / vaca em lactação L/dia 9,48 4,86
Vacas em lactação / total de vacas % 0,74 0,05
Vacas em lactação / área para pecuária vacas/há 0,40 0,22
Produção de leite / mão-de-obra permanente L/dh 211,88 194,34
Produção de leite / área para pecuária L/ha/ano 1615,51 1519,22

O custo total do leite foi de R$ 0,66 por litro, estando bem próximo do custo 

total  do  leite  no  estado,  apresentando  lucro  de  R$  0,39  por  litro  de  leite  vendido, 

afetando  positivamente  na  lucratividade  das  propriedades  em  50,21%,  conforme  a 

Tabela 4.

Foram convidados representantes das três comunidades (Morro Grande, Cedro, 

Emboabas),  para  a  Reunião  Comunitária,  onde  apresentou-se  os  resultados  obtidos 

durante a execução do estudo.
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Tabela 4: Variáveis econômicas Avaliadas

Variáveis econômicas Unidade Média Desvio 
padrão

Gasto com mão-de-obra na ativ./renda bruta do 
leite. % 0,05 0,06

Gasto com concentrado na ativ./renda bruta do 
leite. % 0,48 0,31

Gasto com volumoso na ativ./renda bruta do leite. % 0,23 0,21
Margem bruta do leite unitária R$/L 0,61 0,27
Margem bruta em equivalente litros de leite  R$/Ano 553,44 418,6
Margem bruta/vaca em lactação R$/vaca/ano 3914,82 1790,34
Margem bruta/total de vacas R$/vaca/ano 2936,32 1451,37
Margem líquida unitária R$/L 0,54 0,27
Margem líquida em equivalente litros de leite L/Ano 128980 143025
Margem líquida/Área R$/ha/ano 1670,96 1586,64
Margem líquida/vacas em lactação R$/vaca/ano 3444,4 1723,1
Margem líquida/total de vacas R$/vaca/ano 2579,86 1366,15
Lucro unitário R$/L 0,39 0,28
Lucro em equivalente litros de leite L/Ano 100720 131921
Renda do leite/Renda atividade % 48,31 14,86
Taxa de remuneração do capital sem terra % a.a. 30,42 21,66
Taxa de remuneração do capital com terra % a.a. 12,13 8,71
Lucratividade % 50,21 21,43
Taxa de giro do capital investido % a.a. 23,88 11,31
Capital Investido / produção diária de leite R$/L dia 5404,53 5010,92

5 CONCLUSÃO

Os principais componentes da formação do custo de leite, na região estudada, 

são alimentação concentrada e volumosa e mão-de-obra. Assim esses itens devem ser 

foco para melhorar a eficiência econômica e garantir a sustentabilidade na atividade.
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