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RESUMO 

 

Este artigo procurou identificar os custos envolvidos na produção de leite na propriedade do 
Sr. Zeferino Raimundo Storch, o qual não possui controle da sua produção e dos custos 
gerados para mantê-la. O controle de custos é indispensável para uma boa gestão e ajuda a 
visualizar o real andamento da atividade, mostrando o resultado gerado. O problema abordado 
no artigo consiste em avaliar se os custos envolvidos na produção de leite estão elevados e 
para tanto, tem-se como objetivo geral, apurar os custos gerados. Quanto aos procedimentos, 
foi necessário solicitar ao produtor documentos relativos à atividade e de entrevistas informais 
com o mesmo, visando à obtenção dos valores apresentados no decorrer do artigo. A 
propriedade em estudo está localizada na zona rural de Marechal Cândido Rondon – PR e tem 
como atividade única, a produção de leite. Após o levantamento dos dados, foi possível 
observar que o lucro gerado pela atividade é baixo e, constatou-se que alguns valores estavam 
excessivos e que estes poderiam diminuir. Como resultados alcançados, pode-se citar que o 
produtor já realizou mudanças na propriedade, como por exemplo, na mão de obra que antes 
era prestada por uma família que residia no local, e agora passou a ser responsabilidade da 
filha do produtor e de seu genro, o que gerou uma notável diminuição no custo da energia 
elétrica do local. Recomendou-se que o acompanhamento dos custos seja continuado, com o 
intuito de um controle mais confiável, auxiliando no gerenciamento da propriedade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A análise do custo de produção é um instrumento importante para o administrador de 

uma propriedade rural leiteira. As mudanças ocorridas no mercado têm contribuído para que 

os produtores de leite revejam o quanto é necessário administrar bem a atividade, para 
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manterem-se competitivos. Com isto, a contabilidade surge como importante ferramenta para 

os produtores rurais, pois através dela o controle e o acompanhamento tornam-se precisos, 

permitindo informações para uma melhor tomada de decisão (SANTOS, MARION e 

SEGATTI, 2009). 

Esta pesquisa apresenta como tema: levantamento e análise dos custos na produção 

leiteira da propriedade rural do Sr. Zeferino Raimundo Storch, localizada na Linha 

Concórdia, zona rural da sede do município de Marechal Cândido Rondon – PR e tem como 

problema verificar se os custos atuais na produção leiteira são elevados. O objetivo geral é 

apurar os custos gerados na produção de leite da propriedade e para o alcance do objetivo 

geral, tem-se como objetivos específicos: identificar os meios de controles utilizados na 

propriedade; verificar se há falhas nos controles atuais; contabilizar e analisar os fatos 

ocorridos no período de março a agosto de 2015 e propor sugestões para amenizar os custos e 

melhorar o rendimento. 

A pesquisa tem por justificativa tratar da Contabilidade Agrícola e Pecuária, que foi 

uma das disciplinas cursadas durante a graduação em Ciências Contábeis, com enfoque nos 

custos gerados em uma propriedade rural. Segundo Crepaldi (2012, p. 49), “todas as 

atividades rurais por menores que elas sejam, requerem um controle eficiente, uma vez que os 

impactos das decisões administrativas são fundamentais para uma boa gestão”. Sobre esse 

aspecto, nem todas as entidades deste setor realizam registros de suas transações, preferindo 

manterem-se nos métodos tradicionais - de guardar na memória, os fatos ocorridos. 

Para Crepaldi (2012), os produtores geralmente veem a contabilidade como uma 

técnica de difícil execução e que traz pouco retorno. Isto pode ocorrer por falta de 

profissionais capacitados e por não haver sistemas adaptados especificamente para a 

Contabilidade Rural. A pesquisa também se justificará pelo fato de que a região onde os 

autores residem tem grande influência do setor rural. Sendo assim, surgiu o interesse em 

auxiliar um produtor para que este possa ter um controle melhor de seus custos e rendimentos. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A pesquisa é realizada em duas etapas: a primeira compreende a parte teórica, a qual é 

composta por conceitos baseados em um levantamento bibliográfico, elaborado a partir de 

livros, artigos científicos, sites da internet e periódicos da área de estudo. 



    

  

A segunda etapa compreende a fase prática, sendo uma abordagem qualitativa, que 

segundo Denzin e Lincoln (2006) pode envolver diferentes formas de pesquisas, como a 

pesquisa documental e estudo de caso, as quais são aplicadas no artigo em questão. Esta parte 

compreende a apuração das receitas e os custos gerados na produção de leite da propriedade 

rural do Sr. Zeferino Raimundo Storch, durante o mês de março até agosto de 2015. Os dados 

coletados serão inseridos em planilhas eletrônicas do programa Microsoft Excel, e a partir de 

então, realizar-se-á a análise dos resultados que, permitirá observar os pontos negativos e 

positivos, e onde serão necessárias melhorias no processo de gestão, para diminuir os custos, 

conforme objetivos estabelecidos. 

Para que a economia nacional e mundial tenha bons resultados é necessário o bom 

desenvolvimento do agronegócio, devido aos vários agentes envolvidos que afetam a Balança 

Comercial e ao Produto Interno Bruto (PIB). Segundo Rufino (1999, p. 17), o agronegócio 

define-se como: “o conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a fabricação 

dos insumos agropecuários, das operações de produção nas unidades agropecuárias, até o 

processamento e distribuição e consumo dos produtos agropecuários ‘in natura’ ou 

industrializados”. Desta forma, percebe-se um amplo campo a ser explorado pelo setor da 

contabilidade, proporcionando mais segurança ao empresário rural na hora de tomar as 

decisões.  

No Brasil, a bovinocultura está presente desde os princípios da colonização, 

estabelecendo marcas no processo histórico e para o desenvolvimento do país. Em meados 

dos anos de 1970, representava uma das mais importantes atividades econômicas nacionais 

para a agropecuária brasileira. A bovinocultura iniciou de uma base técnica rudimentar e com 

o tempo foi incorporando inovações (FERRAZ e ELER, 2010). 

 A tecnologia provocou aos negócios agropecuários a mesma complexidade dos 

setores de economia, requerendo do produtor rural uma nova visão da gestão de sua 

administração. Em vista disso, o empresário rural deve buscar novos elementos para amenizar 

os custos da produção, com o auxilio da tecnologia e suas ferramentas, para evitar 

desperdícios e melhorar o planejamento. O controle preciso das atividades possibilita gerar 

informações corretas e oportunas sobre a situação real de sua produção e do resultado das 

culturas na propriedade (MARION, 2004). 

Atualmente a bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio brasileiro 

em cenário mundial. O Brasil possui uma grande área de exploração na parte da pecuária, 



    

  

sendo o segundo país com o maior rebanho do mundo, composto por 209 milhões de bovinos, 

representando em hectares 20% do território nacional utilizado para pastagens e manejo do 

gado, sendo superado pela Índia que tem 329 milhões de cabeças. Para fins comerciais o 

rebanho brasileiro é o maior do mundo, pois o rebanho da Índia não possui este tipo de 

finalidade econômica (ABIEC, 2015). 

No Brasil, a região Sul caracteriza-se por temperaturas baixas e animais de origem 

europeia, que se adaptaram perfeitamente ao ambiente, particularmente no estado do Paraná. 

Segundo o Emater (2015a), 

 
o Estado do Paraná é o terceiro maior produtor de leite do Brasil com 3,9 bilhões de 
litros por ano e representa a cadeia produtiva mais importante para os agricultores 
familiares do Estado. Esta produção é obtida por 110.000 produtores, dos quais 86% 
são pequenos produtores com até 250 litros/dia. O sistema é baseado na produção a 
pasto, sendo que a maioria das propriedades tem até 50 ha. 

 

Na região Sul do Brasil a pecuária leiteira se encontra praticamente nas bacias das 

regiões Centro Sul e Oeste do estado do Paraná. Entre as principais regiões produtoras de leite 

no Paraná, a região Oeste figura em primeiro lugar com 32,0% da produção estadual. Os 

principais municípios na produção de leite na região Oeste do Paraná são: Marechal Cândido 

Rondon, Cascavel, Toledo e Santa Helena. As microrregiões de Cascavel e Toledo, 

pertencentes ao Oeste do Paraná, se destacam na atividade leiteira, onde se encontram os 

principais municípios produtores de leite do estado (IBGE, 2015a). 

A Contabilidade de Custos surge para o setor rural como uma aliada para melhorar os 

negócios, pois é com ajuda dela que os administradores analisam de forma mais criteriosa os 

gastos e despesas ocorridos no decorrer das operações. Para os autores Santos, Marion e 

Segatti (2009, p. 8), 

 
o principal papel do administrador rural é planejar, controlar, decidir e avaliar os 
resultados, visando à maximização dos lucros, à permanente motivação, ao bem-
estar social de seus empregados e à satisfação dos seus clientes e da comunidade. O 
conjunto das ações de O QUE, QUANDO e COMO produzir [...]. 
 

Assim, é fundamental ter um administrador rural com o conhecimento aprofundado 

para tomar as decisões no momento certo mantendo o um bom sistema, gerando históricos 

para análises futuras. O agricultor vem diminuindo o número de atividades exercidas em sua 

propriedade rural, dedicando-se em uma ou duas espécies, se especializando para melhorar a 



    

  

qualidade de seu serviço e produtos, com uma visão de mercado que recebe por um preço 

melhor (CREPALDI, 2004). 

Ao se tratar da Contabilidade de Custos, é necessário abordar também outros tópicos 

que estão relacionados, como as Despesas, Receitas, Gastos, Perdas e Desembolsos. Para 

Neves e Viceconti (2008, p. 16), despesa é o “gasto com bens e serviços não utilizados nas 

atividades produtivas e consumidos com a finalidade de obtenção de receitas.” Porém, às 

vezes torna-se complicado distinguir custos e despesas. O autor sugere o seguinte ponto de 

vista: os gastos que surgem após o produto estar finalizado são considerados despesas. 

Para Santos, Marion e Segatti (2009), a receita surge quando ocorre a venda ou 

prestação de serviço, gerando um acréscimo no balanço da empresa. Quando o recebimento é 

à vista, o valor reflete no caixa e quando é realizado em forma de recebimento futuro, é 

acrescido em direitos a receber. Já a perda é considerada como um gasto não intencional, 

involuntário, que acontece de forma extraordinária, anormal. 

Custos para contabilidade são os gastos que ocorrem no processo de produção e 

transformação. Para Crepaldi (2004) os custos podem ser divididos quanto à identificação 

material com o produto em diretos e indiretos e quanto à sua variação quantitativa, de acordo 

com o volume produzido em variáveis e fixos. 

Quando tratado de custos diretos ou indiretos ocorre o mesmo com a mão de obra, e a 

mais utilizada é a direta. Santos, Marion e Segatti (2009 p. 43), afirmam: 

 
Considera-se mão de obra direta na agropecuária as pessoas que prestam serviços de 
forma direta e mensurável, e com gastos relevantes, nas operações agrícolas e no 
manejo de animais. É possível, portanto, identificar quem executou o trabalho, as 
quantidades de horas trabalhadas e/ou volumes de tarefas executadas. 

 

O gasto ocorre através de sacrifício para adquirir um bem ou serviço, sendo pago no 

ato ou no futuro. O Desembolso é quando o dinheiro sai do caixa para pagar algo, ou seja, em 

algum momento o gasto será um desembolso. Mas o inverso nem sempre ocorre, pois o 

desembolso pode ser para quitar um empréstimo bancário (SANTOS, MARION e SEGATTI, 

2009). 

A contabilidade de custos é de grande auxílio para as empresas rurais, podendo ser 

adaptada conforme necessidades de cada produtor. Com a crescente integração econômica 

internacional, o setor rural precisa estar atualizado e ser capaz de tomar decisões precisas, as 

quais sejam rentáveis para a empresa. Com a contabilidade, as atividades podem ser 



    

  

gerenciadas de maneira melhor, mostrando o real desenvolvimento do setor (CREPALDI, 

2012). 

Calderelli (2003) define contabilidade rural como aquela que possui normas baseadas 

na orientação e registro de fatos ocorridos por uma empresa que tem por objeto de comércio 

ou indústria a agricultura ou pecuária. Para Marion (2014, p. 2), as “empresas rurais são 

aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da criação 

de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas”. E como todo ramo de 

contabilidade, a contabilidade rural também possui características próprias para analisar os 

ativos, passivos e patrimônio líquido. 

A contabilidade para o desenvolvimento da empresa rural é necessária, pois, apresenta 

informações concretas para o empresário/produtor rural distinguir o real desempenho do seu 

negócio. 

 
Assim a contabilidade aplicada de forma precisa e correta, busca seu principal 
objetivo, que é desempenhar um importante papel para as empresas rurais. E unindo 
o empresário rural com os seus conhecimentos práticos, e a contabilidade bem 
elaborada, irão desempenhar um excelente trabalho junto à atividade rural 
desenvolvida pelo empresário (CREPALDI, 2012, p. 51). 

 

A área rural é um o setor que sofre oscilações significativas no mercado, possuindo 

diversas peculiaridades que podem comprometer para o bom desenvolvimento da atividade. 

Mas nem sempre essas mudanças são favoráveis para o produtor, sendo que o fracasso de uma 

das atividades pode gerar prejuízos. Por isso a contabilidade rural vem como um meio de se 

proteger ou ajudar a prever esses riscos que o produtor rural esta exposto no seu meio (HOSS 

et al,2006). 

Segundo Crepaldi (2012, p. 83) “a Contabilidade Rural também fornece informações 

sobre condições de expandir-se, sobre necessidades de reduzir custos ou despesas, 

necessidades de buscar recursos etc.” Sendo assim, é por meio dela que é possível analisar se 

os custos e despesas estão de acordo, ou se há necessidade de reduzir para que a empresa 

possa desta forma evoluir. 

Até pouco tempo os produtores rurais utilizavam apenas de métodos antigos para 

realizar os controles, pois não havia recursos mais avançados para o setor. Porém, atualmente 

estão disponíveis vários recursos que otimizam este controle, dentre eles temos softwares de 

gestão e controles técnicos. Também é possível utilizar de sistemas de identificação de 



    

  

animais, sistemas de controle de pulverizadores, entre outros (SANTOS, MARION e 

SEGATTI, 2009). 

Apesar de vários recursos disponíveis para o setor rural, ainda há uma resistência na 

implantação, pois conforme Crepaldi (2012, p. 47), 

 
o grande problema para utilização efetiva da contabilidade rural está na 
complexidade e no custo de manutenção de um bom serviço contábil. A dificuldade 
de separar o que é custo de produção do que é gasto pessoal do empresário rural, a 
inexistência de recibos, notas fiscais, avisos de lançamentos e cópias de cheques ou 
extratos [...]. 

 

Nas empresas comerciais, industriais e de serviços o exercício social, na maioria das 

vezes, tem seu término em 31/12, o que não ocorre na atividade agrícola. A receita concentra-

se normalmente durante ou após a colheita nesta atividade, fazendo com que o ciclo seja 

diferente das demais empresas e seu ano terminando após a colheita e, quase sempre, 

comercialização dos produtos (MARION, 2014). 

A contabilidade rural quando aplicada de forma correta na empresa pode demonstrar 

toda a vida evolutiva desta. Porém para que isto ocorra é preciso que as contabilizações dos 

fatos sejam feitos de forma que atenda as peculiaridades da atividade realizada. As 

informações obtidas devem ser claras, para que o empresário rural possa compreender as 

instruções e melhorar seu desempenho com base nas informações apresentadas (CREPALDI, 

2012). 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A cidade de Marechal Cândido Rondon, situada no oeste do Paraná, é uma cidade com 

origem germânica onde as construções e os traços do povo preservam a cultura europeia. A 

ocupação do território local foi a partir das ações de uma empresa colonizadora, nomeada 

como Indústria Madeireira Rio Paraná S/A Maripá, em meados de 1950. Com a exploração da 

erva mate e a policultura, ocorreu um alargamento da fronteira agrícola. Baseado nesta 

exploração de vegetais, o oeste do Paraná, desmembrou espaço para pequenas propriedades e 

a comercializou para os colonos dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Em 

1953, a vila General Rondon, passou a ser distrito de Toledo, e em 25 de julho de 1960, 

ocorreu a emancipação política e recebeu o nome de Marechal Cândido Rondon. A população 



    

  

estimada no Censo de 2010 foi de 46.819 mil habitantes, sendo que 16,39% residem na zona 

rural, tendo uma área territorial em 748 km², com uma densidade demográfica de 62,59 

hab/km² (IBGE, 2015b). 

O clima predominante desta região é do tipo subtropical, com temperaturas do mês 

mais frio do ano inferior a 15ºC e temperaturas do mês mais quente acima de 22ºC, com 

verões quentes, sem estação de seca, poucas geadas e a tendência de concentração das chuvas 

nos meses de primavera e verão. Esse tipo de clima ocorre no oeste do território, em 

aproximadamente 63% da área, sendo que no restante do território, na porção mais ao leste, 

ocorre o clima temperado úmido, que se caracteriza por ser subtropical, com verões frescos, 

geadas severas, com a temperatura média do mês mais quente inferior a 22°C (EMATER, 

2015b). 

Segundo a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento SEAB (2015), as principais 

bacias leiteiras do estado estão localizadas no centro oriental, sudoeste e oeste, as quais 

concentram 48,5% dos produtores e 53% da produção estadual de leite. A região que mais 

cresceu nos últimos anos foi a sudoeste, em níveis de produtividade leiteira de rebanho. Já as 

regiões centro oriental e oeste, apresentaram um crescimento mais moderado, sendo essas que 

se, destacam como as mais produtivas no estado do Paraná. Estas três bacias envolvem cerca 

de 95 municípios, com 48.314 mil produtores, sendo mais de 36% com médio padrão 

tecnológico. 

O segmento paranaense de laticínio conta com 300 estabelecimentos industriais 

formais. A maioria, 239 deles, enquadra-se na categoria de pequeno porte, 33 de médio porte, 

15 entre médio e grande e 13 estabelecimentos de grande porte. Um ranking dos maiores 

laticínios do Brasil, divulgado em 2012, com a parceria entre a Associação Leite Brasil, 

Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios (CBCL), Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil (CNA), Organização das Cooperativas Brasileira (OCB) e pela Embrapa 

Gado de Leite, mostrou que as maiores em 2011, apesar de terem reduzido as suas captações, 

ainda estiveram no topo em 2012. Em primeiro lugar, figura a DPA, uma empresa do tipo 

joint venture, criada através da união entre a Nestlé e Fonterra, com 1,9 bilhão de litros de 

leite recepcionado no país; em segunda posição apresenta-se a LBR Lácteos Brasil (fusão das 

empresas Bom Gosto e Leitbom) com 1,5 bilhões de litros de leite recepcionado no âmbito 

nacional. A terceira posição foi ocupada pela mineira Itambé, que foi responsável pela 

recepção de 955 milhões de litros de leite no país (MILKPOINT, 2015). 



    

  

O agronegócio, a bovinocultura leiteira, o oeste paranaense e mais especificamente o 

município de Marechal Cândido Rondon, forma um cenário deste estudo, em que se reside o 

produtor rural Zeferino Raimundo Storch, proprietário da propriedade em estudo em que neste 

município reside desde 1966. A sua ligação com a atividade rural ocorreu desde a infância, 

quando ainda auxiliava o seu pai e sua mãe nas atividades rotineira, quando mais tarde em 

1983, pode adquirir sua propriedade atual, a qual possui cerca de 5,5 alqueires (133.100 m²). 

Atualmente a propriedade é voltada para o setor leiteiro e está com 105 animais, sendo 48 

bovinos produzindo leite, e o restante deste plantel, consiste em novilhas ou matrizes em 

período não produtivo. 

 O produtor rural em estudo, mesmo sabendo que em certas ocasiões o preço que é 

pago pelo litro de leite no mês não chegue a um real, deseja expandir o plantel nos próximos 

anos, pois tem na atividade rural a principal renda da família. Até o mês de junho de 2015, o 

trabalho na propriedade era desempenhado por uma família contratada para esta finalidade, a 

qual residia em uma casa cedida pelo proprietário do imóvel junto à sede do mesmo. Depois 

de alguns desentendimentos e gastos elevados, o trabalho na propriedade passou a ser 

executado pela filha do produtor e seu genro, os quais se mudaram para a propriedade. 

Para o alcance do objetivo proposto o produtor rural disponibilizou dados acerca das 

receitas, custos e despesas ocorridos no período de março a agosto de 2015. Na Tabela 1 

constam os valores referentes ao mês de março a junho de 2015, sendo este o período em que 

havia mão de obra contratada e de terceiros para a execução do trabalho diário. O salário dos 

funcionários tinha como base um valor fixo estabelecido entre os interessados e um acréscimo 

de 9% sobre a receita auferida no mês, por conta da produção leiteira. 

 
TABELA 1 – Demonstrativo do movimento financeiro da atividade no período de março a junho de 2015. 
Descrição Março  Abril    Maio    Junho  
Receita R$    11.836,70 R$     13.161,12 R$     12.567,69  R$  14.525,88  
(-) Medicamentos R$         995,36 R$          334,73 R$          137,08  R$       229,28  
(-) Vacinas R$         306,90 R$          292,60 R$          350,50  R$       577,60  
(-) Energia elétrica R$         590,34 R$          515,21 R$          630,63  R$       520,47  
(-) Ração R$      6.503,73 R$       6.033,82 R$       6.268,78  R$    6.419,58  
(-) Água R$         150,00 R$          150,00 R$          150,00  R$       150,00  
(-) Salários R$      1.853,30 R$       1.972,50 R$       1.919,09  R$    2.095,33  
(-) Óleo diesel R$         200,00 R$          200,00 R$          800,00  R$       800,00  
(-) Outros custos R$           75,00 R$              0,00 R$              0,00  R$       481,71  
(=) Lucro/prejuízo R$      1.162,07 R$       3.662,26 R$       2.311,61  R$    3.251,91  

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

 



    

  

Observa-se que o custo com a ração dos animais é mais elevada, pois quando ingerida 

os animais são capazes de ajustar a concentração energética que ela possui, assim, 

melhorando o rendimento na produção. Toda a ração é adquirida de terceiros e, o que gera um 

custo elevado. Adicionalmente no período de maio e junho de 2015, o custo com o óleo diesel 

aumentou, devido à utilização de máquinas para a produção da silagem que serve como 

alimento para o plantel e que é produzida em área própria.  

Questionado sobre a possibilidade de se produzir a raç1ão e outros alimentos que 

compõem a dieta animal em sua propriedade, o produtor citou que haveria esta possibilidade e 

se isso ocorresse, o mesmo entende que haveria uma diminuição das despesas geradas pela 

ração, principalmente, conseguintemente elevaria o seu lucro ao final de um período. 

A Tabela 2 apresenta os valores referentes aos desembolsos financeiros oriundos da 

produção leiteira, referentes aos meses de julho e agosto, período em que ocorrera uma 

mudança na propriedade no que tange à execução dos trabalhos diários, ou seja, o 

desligamento do casal de empregados e a mudança da filha do proprietário, junto de seu genro 

que passaram a executar todas estas atividades. Com esta mudança, extinguiu-se os 

desembolsos com os salários de terceiros e passou-se a remunerar a filha e seu genro, para os 

quais foi cedida a moradia e um valor mensal de R$ 1.200,00. Os gastos com energia elétrica 

e água gerados na residência são responsabilidade do casal. Com essa mudança, houve uma 

redução nos valores destinados à mão de obra em 38,78%. Outra redução percebida foi a do 

custo com energia elétrica, que segundo o Sr. Zeferino, era utilizada de forma descontrolada. 

 
TABELA 2 – Demonstrativo do movimento financeiro da atividade no período de julho e agosto de 2015. 

Descrição  Julho   Agosto  
Receita R$   15.672,00 R$    14.243,40 
(-) Medicamentos R$        289,45 R$         335,64 
(-) Vacinas R$        313,46 R$         282,79 
(-) Energia elétrica R$        488,36 R$         408,94 
(-) Ração R$     6.871,98 R$      6.391,53 
(-) Água R$        150,00 R$         150,00 
(-) Salários R$     1.200,00 R$      1.200,00 
(-) Outros custos R$          26,90 R$             0,00 
(-) Óleo diesel R$        200,00 R$         200,00 
(=) Lucro/prejuízo R$     6.131,85 R$      5.274,50 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

A tarifa para o uso da água na propriedade possui um valor fixo, pois há uma 

associação de moradores que possui um poço artesiano, equipado com uma bomba, que 



    

  

permite a distribuição de água aos seus associados. Na Tabela 2, foi convincente que, a partir 

das mudanças ocorridas com a mão de obra empregada, bem como um maior e mais eficiente 

controle sobre os gastos, o lucro aumentou. Na Tabela 1, a média mensal de lucro foi de R$ 

2.596,96, enquanto que na Tabela 2, compreendendo o período em que ocorreram as 

mudanças citadas, o lucro médio foi de R$ 5.703,18, logo, um aumento de 45,54%.  

O Sr. Zeferino comentou que o alto custo na produção, acompanhada da 

desvalorização do preço por litro de leite, levaram alguns produtores a cogitarem até em 

mudar de atividade. Dentre estes, alguns afirmam que estão “pagando para trabalhar” e que o 

valor pago em outras regiões do estado pelo leite é maior. A Tabela 3 mostra o preço por litro 

do leite recebido pela propriedade em estudo, no período de março a agosto de 2015. Neste 

quesito, o produtor demonstrou não estar totalmente satisfeito com o valor percebido pela 

produção, porém como os preços pagos pelo produto não variam muito entre as cooperativas e 

empresas particulares que atuam na região, não há muito que ser feito. 

 
TABELA 3 – Preço por litro de leite recebido pelo produtor entre março a agosto de 2015. 
Período   Preço do leite/litro   Produção/litros  
Março R$ 0,82 14.435 
Abril R$ 0,84 15.668 
Maio R$ 0,89 14.121 
Junho R$ 0,92 15.789 
Julho R$ 0,96 16.325 
Agosto R$ 0,90 15.826 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
 

Com a chegada do inverno, o preço do litro de leite costuma melhorar, sendo este 

período compreendido entre maio a julho. Contudo, elevam-se os custos na produção, pois 

ocorrem dificuldades com a alimentação dos animais, devido ao clima não propício, assim 

aumentando o custo com óleo diesel para a fabricação de silagem, afetando diretamente na 

redução da produção de leite. Sendo que no verão, o inverso ocorre, em que os preços por 

litro de leite diminuem e é neste período que ocorre a melhora na oferta de pastagens, gerando 

aumento natural da produção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Nos últimos anos houve uma mudança significativa no setor agropecuário, em que a 

profissionalização no campo, em todos os seus setores, tornou-se necessária. Os controles 



    

  

contábeis e administrativos possuem cada vez mais importância, pois a propriedade rural, que 

passou a ser entendida como empresa rural, além de necessitar de uma capacidade de 

produção satisfatória acompanhada de qualidade, exige controles confiáveis que demonstrem 

o verdadeiro resultado financeiro da atividade.  

O presente estudo propôs realizar um levantamento de dados e analisar os custos 

gerados na produção leiteira da propriedade rural do Sr. Zeferino Raimundo Storch, 

localizada no município de Marechal Cândido Rondon, estado do Paraná e, este objetivo fora 

alcançado, pois apuraram-se os custos atuais da produção leiteira desenvolvida nesta empresa 

rural e, como resultado, identificou-se que o produtor ou empresário rural não adota qualquer 

meio de controle contábil e administrativo, o que leva a falhas em termos de eficiência e 

eficácia. Ao contabilizarem-se os fatos ocorridos entre os meses de março a agosto, sugeriu-se 

ao empresário rural adotar um controle, através de anotações para comparar sua receita com 

os custos gerados, verificando qual o lucro ou prejuízo obtido no período. Também seria 

importante uma comparação entre os meses, com vista a facilitar o planejamento do seu 

negócio, como por exemplo, a decisão de fabricar ou não na própria propriedade, a ração, o 

feno ou algum componente da alimentação dos animais, o que pode diminuir custos e, 

consequentemente, aumentar o lucro da atividade. 
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