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RESUMO 

 

A produção leiteira apresenta essencial importância econômica no contexto da agropecuária 

brasileira, apresentando efetivo crescimento ao longo das últimas décadas e alertando para o 

eficaz gerenciamento da atividade, principalmente no campo. Nesse sentido, o presente estudo 

teve como objetivo indicar melhorias na apuração e gestão de custos na pecuária leiteira, 

mediante a utilização de ferramentas da Contabilidade de Custos para o aperfeiçoamento da 

atividade em pequena propriedade rural. Trata-se de um estudo de caso realizado na 

propriedade do Sr. Leo Mendonça, na Linha Gaúcha, no interior do município de Santa 

Helena – PR. A metodologia fundamentou-se em levantamento bibliográfico e pesquisa 

prática, com levantamento documental e análise descritiva. O período analisado compreendeu 

os meses de março à agosto de 2015. Os resultados demonstraram que a atividade leiteira não 

se encontra economicamente viável na propriedade. Através da pesquisa foi possível propor 

algumas melhorias para redução dos custos, como a utilização da planilha de custo, que 

permite o conhecimento real da atividade, a melhoria da genética dos animais em lactação e a 

substituição de animais com baixa produtividade. 

   
Palavras-chave: Gestão de Custos. Empresa Rural. Pecuária Leiteira. 
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INTRODUÇÃO 

 

A agropecuária brasileira desenvolveu-se significativamente nas últimas décadas 

desencadeando um crescimento das atividades ligadas ao setor. Estas transformações tiveram 

origem através do progresso tecnológico, pesquisas científicas, implantação de mudanças para 

melhoria da produção, aumento do padrão de consumo da população, ampliação de políticas 

públicas voltadas à produção de alimentos, abertura comercial e a crescente participação do 

país como fornecedor global de alimentos (DAL MAGRO, 2012).  

A produção leiteira é apontada como estrutura produtiva brasileira de essencial 

importância econômica, com uma produção de 34 bilhões de litros de leite no ano de 2013. O 

Estado do Paraná ocupa o terceiro lugar no ranking produtivo, representando 12,7% do total 

produzido no país. Existe a perspectiva de aumento de 5% do total de leite produzido 

conforme projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015).  

Neste estudo procura-se responder o seguinte problema: quais ferramentas da 

Contabilidade de Custos podem melhorar o gerenciamento da atividade leiteira na 

propriedade rural em estudo, no município de Santa Helena - PR?  

Partindo do objetivo geral de indicar melhorias na apuração e gestão de custos na 

atividade leiteira, os objetivos específicos são: identificar as ferramentas atualmente utilizadas 

pelo empresário rural; verificar como é realizada a gestão e apuração dos custos na 

propriedade; e, detalhar as receitas e despesas para análise dos resultados da atividade leiteira 

do local pesquisado. 

O presente estudo justifica-se na importância da Contabilidade de Custos como 

subsídio aos administradores rurais, através do gerenciamento das receitas, custos e despesas 

da atividade, provendo-os com informações que auxiliam na tomada de decisões.  

O estudo foi desenvolvido com levantamento bibliográfico, realizada pela consulta 

em materiais impressos e em ambiente eletrônico sobre a área de Contabilidade Agrícola e 

Pecuária e a pesquisa prática foi realizada na propriedade rural do Sr. Leo Mendonça, 

localizada na Linha Gaúcha, no interior do município de Santa Helena – PR, que desenvolve a 

atividade de pecuária leiteira, a análise e interpretação dos dados e os resultados da pesquisa 

apresentada foi demonstrada em quadros. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A Contabilidade Rural é o ramo da contabilidade aplicada às empresas rurais.  As 

empresas rurais são empreendimentos de pessoa física ou jurídica, pública ou privada que 

exploram econômica e racionalmente um imóvel rural, sendo estes uma unidade de produção 

em que “são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou 

culturas florestais com a finalidade de obtenção de renda” (CREPALDI, 2012, p. 4).   

A Contabilidade Rural pode ser considerada um instrumento de significativa 

importância para o gestor rural. Segundo Crepaldi (2012, p. 85-86): 

 

A Contabilidade Rural surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É fato que 

existem pessoas, entidades e empresas que realizam muitas transações, decorrendo, 

daí, maior complexidade de controle. Seria impossível controlar um patrimônio, que 

é o conjunto de bens, direitos e obrigações, sem que houvesse registros organizados 

de todas as mutações ocorridas. 

 

Essa modalidade da contabilidade era utilizada apenas para fins de recolhimento de 

impostos e teve significativa mudança incremental, se tornando mais participativa devido à 

própria economia difundir ideias e requerer que as atividades desenvolvidas fossem 

aperfeiçoadas continuamente (CREPALDI, 2012).  

Para Callado e Callado (2011, p. 86), a contabilidade rural “é uma ferramenta 

gerencial pouco utilizada pelos produtores brasileiros, pois é vista como uma técnica 

complexa em sua execução e apresenta um baixo retorno prático”.   

Mesmo com a importância que as informações têm sobre o comportamento dos 

negócios para a tomada de decisões, poucos agricultores utilizam os relatórios contábeis para 

administrar com segurança as atividades operacionais (CREPALDI, 2012).  

 

Uma das ferramentas administrativas menos utilizadas pelos produtores brasileiros 

é, sem dúvida, a Contabilidade Rural, vista, geralmente, como uma técnica 

complexa em sua execução, com baixo retorno na prática. Além disso, quase sempre 

é conhecida apenas dentro de suas finalidades fiscais. A maioria dos produtores 

sujeitos à tributação do Imposto de Renda não mostra grande interesse por uma 

aplicação gerencial, relegando toda sua contabilidade a profissionais da área contábil 

(CREPALDI, 2012, p. 79). 

 

A contabilidade relacionada à administração de empresas representa uma forma pelo 

qual os administradores podem efetuar um controle das atividades. Portanto, a contabilidade é 
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responsável pelo controle e registro dos fatos ocorridos numa organização, esta pode ser 

considerada como ferramenta de extrema relevância pela apresentação de informações que 

darão suporte na tomada de decisão (CREPALDI, 2012). 

Portanto, o administrador rural somente poderá melhorar o desempenho da atividade 

e tomar decisões mais adequadas quando conhecer precisamente as informações acerca dos 

custos que regem a atividade e sua funcionalidade (DAL MAGRO, 2015).  

A contabilidade de custos é um conjunto de procedimentos que registra, de maneira 

sistemática e contínua, a remuneração dos fatores de produção, empregados nos produtos e/ou 

serviços, auxiliando na administração, organização e controle mediante informações precisas 

e rápidas para a tomada de decisão (SANTOS; MARION; SEGATTI, 2009). 

 Para Martins (2010), a Contabilidade de Custos apresenta duas funções relevantes: 

 

[...] o auxílio ao Controle e a ajuda às tomadas de decisões. No que diz respeito ao 

Controle, sua mais importante missão é fornecer dados para o estabelecimento de 

padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, num estágio imediatamente 

seguinte, acompanhar o efetivamente acontecido para comparação com os valores 

anteriormente definidos. No que tange à Decisão, seu papel reveste-se de suma 

importância, pois consiste na alimentação de informações sobre valores relevantes 

que dizem respeito às consequências de curto e longo prazo sobre medidas de 

introdução ou corte de produtos, administração de preços de venda, opção de 

compra ou produção etc. (MARTINS, 2010, p. 21).  

 

Sendo assim, é notável a importância da Contabilidade de Custos para os mais 

diversos setores, incluindo as atividades rurais, que representam papel fundamental na 

economia do país. 

De acordo com Callado e Callado (2011, p. 55), a prática da contabilidade de custos 

“contempla a identificação, o registro, a acumulação e a organização dos diversos elementos 

relativos às atividades operacionais de um negócio e auxilia a administração no processo de 

tomada de decisões e de planejamento”.  

Hofer et al (2005, p. 3) complementa que, 

 

O planejamento e a elaboração de programações anuais, mantidas e aprimoradas 

constantemente, servirão de base ao orçamento - elemento fundamental à 

administração da atividade - auxiliando na previsão das necessidades, geração de 

recursos e controle do andamento, comparando o real e o orçado. 

 

Desta forma, a contabilidade de custos apresenta-se como ferramenta auxiliar para o 



ARTIGO 

 
 

produtor rural, oferecendo-lhe informações que influenciarão diretamente na tomada de 

decisões. O controle dos custos para o desenvolvimento das atividades agropecuárias é 

essencial para fornecer uma ampla visão sobre a rentabilidade e desempenho da atividade 

exercida. Além disso, a gestão adequada dos custos contribui de forma essencial no 

planejamento e controle da empresa (CREPALDI, 2012).  

Para o entendimento geral da contabilidade de custos e avaliação, é necessário que se 

tenha conhecimento das terminologias utilizadas. Tais como: a classificação em custos diretos 

e indiretos e ainda em fixos e variáveis.  

Os custos indiretos, conforme apontado por Santos, Marion e Segatti (2009, p. 33) 

“são aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um produto, mas alocáveis 

arbitrariamente, através de um sistema de rateio, estimativas e outros meios”. 

As formas de alocação dos custos indiretos são indispensáveis, pois mesmo com 

dificuldade para distribuição desses custos a cada uma das unidades produzidas, ocorre uma 

variação de valor pequena, mas que ao montante final pode fazer grande diferença 

(CREPALDI, 2012).  

Crepaldi (2012, p. 102) afirma que na Contabilidade Rural os “custos diretos são 

aqueles que podem ser diretamente (sem rateio) apropriados aos produtos agrícolas, bastando 

existir uma medida de consumo (quilos, horas de mão-de-obra ou de máquina, quantidade de 

força consumida)”.  

Martins e Rocha (2010, p. 41) destacam os principais objetivos da classificação dos 

custos em diretos e indiretos: 

 

a) obter o nível de precisão desejado na mensuração do custo dos produtos; 

b) gerar informações de custos por produto as mais corretas possíveis; 

c) garantir confiabilidade às informações geradas; 

d) gerenciar o custo dos bens e serviços com eficiência e eficácia, a partir do 

conhecimento da sua relação com os produtos; e  

e) conduzir, com precisão e acurácia, o processo de custeio de produtos e de outras 

entidades. 

 

Em relação aos custos variáveis, Martins (2010, p. 52) aponta que “são os que têm 

seu valor determinado em função da oscilação de volume de produção”. Ou seja, ocorrem 

quando os custos variam de maneira proporcional à quantidade produzida. Já os custos fixos, 

ainda de acordo com Martins (2010, p. 52), “são aqueles que, num período, têm seu montante 
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fixado não em função de oscilações no volume de produção da atividade, tendo como 

exemplo, aluguel e depreciações”. 

Tais classificações são necessárias e a diferenciação desses custos implica em 

diversas finalidades importantes, conforme Martins e Rocha (2010, p. 31):  

 

a) planejamento operacional: simular variações no custo total da empresa, dadas 

determinadas variações no nível de atividade; 

b) mensuração do risco operacional: o perfil da estrutura de custos, medido pela 

proporção dos custos fixos e dos variáveis em relação ao custo total, reflete o nível 

de risco operacional. No modelo CAPM, de valoração de ativos, o risco operacional 

afeta o valor do fator beta e, consequentemente, o valor da empresa; 

c) no mesmo sentido da alínea anterior, calculando-se a proporção de custos fixos 

em relação ao valor adicionado; 

d) mensuração do grau de alavancagem operacional, com base no valor do custo fixo 

total e da margem de contribuição total; 

e) cálculo do ponto de equilíbrio e acompanhamento da margem de segurança 

operacional com que a empresa vem operando ou pretende operar;  

gerenciamento dos custos com eficiência e eficácia, a partir do conhecimento do seu 

comportamento etc.; 

f) identificação, utilização e compreensão dos métodos de custeio. 

   

No entanto, é necessário observar algumas características dos custos, conforme 

ressaltam Martins e Rocha (2010, p. 9), para que um evento seja caracterizado como custo há 

que satisfazer a dois requisitos: “(a) ocorrência de consumo, utilização ou transformação de 

um recurso econômico e (b) objetivo de produzir bens ou serviços”. 

Desta forma é possível verificar a importância da contabilidade de custos no meio 

rural como um instrumento de controle das atividades, mediante o registro dos fatos, que por 

sua vez, permitem o acompanhamento e controle de todas as operações das atividades 

desenvolvidas na propriedade. 

O termo controlar pode ser definido como mensuração e informação, referindo-se às 

atividades desenvolvidas por indivíduos no meio empresarial no sentido de direcionar as 

metas estabelecidas, assegurando a validade e integridade dos dados contábeis utilizados pela 

gerência para análise das informações através de relatórios ajudando os administradores a 

tomarem decisões com um menor grau de risco (MARION, 2012).  

 

A eficiência de uma administração dentro de qualquer negócio depende, dentre 

vários fatores, de um suporte capaz de prover informações contábeis relevantes para 

as diversas decisões gerenciais, atualizando de maneira sistemática os diversos 

usuários destas informações. Este processo se dá através de um sistema gerador do 

perfil real da situação financeira e contábil da empresa (CALLADO; CALLADO, 
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2015a, p. 2).  

 

Sabendo disso, o empresário rural deve buscar meios para minimizar o custo da 

produção, evitar desperdícios e melhorar o planejamento e controle das atividades, 

possibilitando a geração de informações precisas e oportunas sobre a situação real da 

produção e resultado das culturas de sua propriedade.  

De acordo com Santos, Marion e Segatti (2009), as atividades rurais possuem uma 

série de particularidades e características de acordo com o tipo de produção desenvolvida. 

Elas envolvem não só a agricultura, mas também outras atividades ligadas a terra e também 

ao trabalho das pessoas interligadas a essas atividades. Alguns conceitos são importantes e 

necessitam de entendimento. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O estudo foi desenvolvido na propriedade do Sr. Leo Mendonça, que tem como 

atividade a pecuária leiteira. A propriedade compreende uma área de 19,5 hectares, ou seja, 7 

hectares de açudes e a reserva, 5 hectares para a produção de milho, aveia ou milheto, 4 

hectares de pastagem de grama, 3,5 hectares são destinados para as moradias, os galpões e a 

estrebaria.  E o plantel referente ao período, corresponde a um total de 45 animais, sendo 35 

vacas em lactação, 7 novilhas e 3 bezerros. 

 O volume de leite produzido diariamente é de aproximadamente 500 litros, 

recolhido por uma empresa de laticínios da região. Na propriedade, duas pessoas trabalham na 

atividade leiteira, as quais auxiliaram no levantamento dos dados do período analisado, que 

ocorreu entre os meses de março a agosto de 2015 e, como forma de obter correspondência 

adequada de valores, alguns custos foram apropriados à atividade leiteira por meio do rateio 

dos valores. 

 Além desta propriedade, o Sr. Leo Mendonça possui mais 20 hectares localizados na 

Linha Pacuri, também no município de Santa Helena, a qual está arrendada e, recebe um 

percentual dos lucros obtidos com a produção de grãos.  

Nas áreas de terra, as cultivares são trabalhadas de duas formas através da irrigação 

canalizada, a primeira é para adubação, quando espalha-se o dejeto dos próprios animais que 

fica armazenado em reservatório, a outra é com a água dos açúdes disponível na propriedade 
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para irrigação em período de falta de chuva. Com relação à alimentação dos animais, esta é 

preparada na própria propriedade, como a ração, o feno e a silagem. 

Os dados do plantel, como quantidade de animais, meses de vida, valor de mercado e 

depreciação foram levantados e apontados no Quadro 1, onde a primeira coluna mostra a 

quantidade de animais, a segunda demonstra a idade do animal em meses e na próxima o 

valor de mercado correspondente à faixa etária. A quarta coluna contém o valor de mercado, 

classificado de acordo com a faixa etária a qual pertence cada animal. A quinta e sexta coluna 

correspondem, respectivamente, ao valor residual (que se obtém com o descarte dos animais) 

e ao valor utilizado como base para o cálculo da depreciação mensal. O valor da depreciação 

dos animais no período analisado está demonstrado na sétima coluna e na oitava coluna está o 

valor depreciado, o saldo atual aparece na última coluna, conforme segue: 

 

Quadro 1 – Controle Plantel e depreciação (2015) 

Animais 

Meses de 

Faixa 

Valor Depreciação 

vida Mercado Residual 
A 

Depreciar 
Período Depreciado Saldo 

35 25 a 92 i 140.000,00 56.000,00 84.000,00 5075,00 31.325,00 108.675,00 

7 14 a 23 4 17.500,00       - 17.500,00 

3 1 a 3 1 1500,00       - 1500,00 

      159.000,00     5.075,00 31.325,00 127.675,00 

Fonte: Dados da pesquisa. Modelo adaptado de KIRST; SOARES (2004, p. 42) 

     

Para o cálculo da depreciação mensal, empregou-se o valor de mercado por animal, 

correspondente a R$ 4.000,00, subtraindo o valor residual de R$ 1.600,00. O valor encontrado 

foi dividido pela quantidade de meses de vida útil (96 meses), chegando assim ao resultado da 

depreciação mensal: R$ 25,00 por animal. 

Desta forma, foram efetuados os cálculos de depreciação dos animais acima de 24 

meses, período médio em que ocorre a primeira procriação e que o animal entra no período de 

lactação. 

A classificação por faixa etária neste estudo segue as indicações, com adaptações, do 

estudo de Kirst e Soares (2004), sendo a „Faixa i‟ composta por animais em lactação com 

idade a partir de 24 meses, a „Faixa 4‟ composta por novilhas com idade entre 14 e 23 meses e 

ainda a „Faixa 1‟ formada por bezerras entre 1 e 3 meses de vida. A „Faixa 2‟ representa 
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bezerras entre 6 e 10 meses de idade e a „Faixa 3‟ corresponde às novilhas entre 11 e 17 

meses, ambas não foram utilizadas neste estudo por não haver na propriedade animais desta 

idade. 

Posteriormente foram realizados os cálculos da depreciação dos equipamentos, 

maquinários e estrutura física utilizada para o desenvolvimento da atividade, e que também 

devem ser introduzidas nos custos. O barracão em alvenaria foi construído em 2012 e os 

equipamentos, implementos e maquinários foram adquiridos no mesmo ano, tendo, portanto, 

3 anos de uso.  

O tempo de vida útil de cada um dos itens foi obtido com base no estudo de Antunes 

e Engel (1999) que definem a expectativa de vida útil de implementos e maquinários 

agrícolas, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Depreciação da estrutura física, maquinários e equipamentos 

ITENS 
VALOR 

PAGO 

VIDA ÚTIL 

(anos) 

DEPRECIAÇÃO 

(mês) 

DEPRECIAÇÃO 

(Semestre) 

Galpão R$ 60.000,00 35 Anos R$ 142,85 R$ 857,10 

Trator R$ 86.000,00 10 anos R$ 103,20 R$ 619,20 

Misturador de Ração R$ 4.000,00 10 anos R$ 33,33 R$ 199,98 

Papa Capim R$ 10.000,00 10 anos R$ 83,33 R$ 499,98 

Ordenhadeira R$ 24.500,00 10 anos R$ 204,16 R$ 1.224,96 

Resfriador de Leite R$ 12.500,00 10 anos R$ 104,16 R$ 624,96 

Irrigação R$ 25.000,00 10 anos R$ 208,33 R$ 1.249,98 

Total R$ 222.000,00   R$ 879,36 R$ 5.276,16 

   Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

Uma vez por mês é realizado a medição do leite produzido por cada animal em 

lactação, adaptando um medidor de leite na ordenhadeira. Após a verificação, o leite é 

liberado e segue pela tubulação até o resfriador a granel, o que possibilita um 

acompanhamento da produção de cada animal. Concluído este procedimento é realizado o 

cálculo da ração que cada animal recebe diariamente de acordo com a quantidade de leite 

produzido. A partir destes dados, foi elaborado o Quadro 3, que apresenta os custos variáveis 

e os custos fixos relativos à produção leiteira na propriedade dentro do período analisado:  
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Quadro 3 - Custos Variáveis e Fixos da Produção Leiteira 

          Março Abril Maio Junho Julho Agosto Total Sem. % 

CUSTOS VARIÁVEIS         

Ração/mês   (média) 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 5.487,00 32.922,00 61,35 

Veterinária 787,00 885,00 950,00 918,00 895,00 978,00 5.413,00 10,08 

Silagem 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,66 7.000,00 13,05 

Combustível 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 0,56 

Energia  612,83   575,57 591,00 660,41 513,37 964,76 3.917,94 7,30 

Sal Mineral 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 2.580,00 4,80 

Vacinas (IBR, BVD) - - - 297,50 - - 297,50 0,56 

Material p/ ordenha 94,00 95,00 95,00 98,00 96,00 102,00 580,00 1,09 

Mão de obra indireta 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 499,98 0,92 

Manutenção/conserv. - 65,00 - - 92,50 - 157,50 0,29 

C. Variáveis Totais 8.710,82 8.837,56 8.852,99 9.190,90 8.816,86 9.261,75 53.667,92 100 

CUSTOS FIXOS         

Pro Labore 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 18.000,00 72,52 

Depreciação Galpão 142,85 142,85 142,85 142,85 142,85 142,85 857,10 3,45 

Depreciação trator 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 103,20 619,20 2,45 

Misturador  Ração 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 199,98 0,85 

Papa Capim 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 83,33 499,98 2,03 

Ordenhadeira 204,16 204,16 204,16 204,16 204,16 204,16 1.224,96 4,9 

Resfriador de Leite 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 104,16 624,96 2,45 

Irrigação 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 1.249,98 5,05 

Depreciação plantel 261,04 261,04 261,04 261,04 261,04 261,04 1.566,24 6,3 

C. Fixos – Totais 4.140,40 4.140,40 4.140,40 4.140,40 4.140,40 4.140,40 24.842,40 100 

Total Geral dos Custos  12.851,22 12.977,96 12.993,39 13.331,30 12.957,26 13.402,15 78.510,30  

Fonte: Dados da propriedade pesquisada (2015) 

 

Podemos observar nos custos variáveis que a alimentação dos animais corresponde 

ao item de valor mais elevado na atividade leiteira, composto pela ração e silagem. Outros 

custos variáveis são materiais para ordenha, combustível, sal mineral, energia elétrica, 

veterinária, manutenção e conservação da estrutura, equipamentos e maquinários e ainda, 

eventualmente são considerados os custos com mão de obra indireta, como a elaboração da 

silagem. Os custos fixos compreendem basicamente a retirada de pró-labore e os custos de 

depreciação com estrutura, equipamentos, maquinários e o plantel.  
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A soma dos custos fixos com os variáveis da atividade totaliza os custos da produção 

leiteira na propriedade, com valor de R$ 78.510,30 no semestre correspondente à pesquisa. 

Estes dados demonstram a real situação da atividade leiteira desenvolvida na propriedade. 

Em relação às receitas mensais provenientes da venda do leite no período analisado, 

os dados foram coletados das notas fiscais fornecidas junto à empresa de laticínios que efetua 

a compra do produto, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Receitas mensais com a venda do leite  

PERÍODO VOLUME (lt) VALOR UNITÁRIO (lt) VALOR TOTAL 

mar/15 12.114lt R$ 0,80 9.691,20 

abr/15 14.268lt R$ 0,88 12.555,84 

mai/15 15.455lt R$ 0,95 14.682,25 

jun/15 16.603lt R$ 1,00 16.603,00 

jul/15 16.829lt R$ 1,00 16.829,00 

ago/15 15.152lt R$ 0,97 14.697,44 

TOTAL  90.421lt    68.229, 73 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

As receitas apresentam variações significativas de um mês para outro, ocasionadas 

pela oscilação do volume de produção e ainda pela alteração do preço pago no litro de leite 

pela empresa de laticínios, variando de acordo com o preço praticado no mercado. 

A quantidade de litros de leite produzido na propriedade pode ser desencadeada por 

diversos fatores, como: a qualidade ou quantidade de ração disponibilizada aos animais em 

lactação, a temperatura, o valor nutritivo da silagem oferecida, o estresse do animal, o 

acometimento de doenças como a mastite, que provocam o descarte do leite produzido ou a 

utilização do produto diretamente pelos proprietários para outros fins que não a venda direta. 

Com base na analise dos dados financeiros, podemos construir uma Demonstração do 

Resultado do Exercício que demonstra de forma clara o resultado do estudo, conforme quadro 

abaixo: 
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Quadro 5 – Resultado da atividade leiteira no período pesquisado 

 VALOR TOTAL 

(+) RECEITA TOTAL  68.229, 73 

(-) CUSTOS VARIÁVEIS 53.667,92 

(-) CUSTOS FIXOS 24.842,40 

(=) RESULTADO  - 10.280,59 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da gestão de custos, principalmente em atividades relacionadas ao 

setor rural é de extrema importância para avaliar os resultados do empreendimento. Assim, o 

objetivo do estudo foi indicar melhorias na apuração e gestão de custos na atividade leiteira 

em uma pequena propriedade. Buscando identificar as ferramentas atualmente utilizadas pelo 

empresário rural; verificar como é realizada a gestão e apuração dos custos na propriedade; e 

detalhar as receitas e despesas para análise dos resultados da atividade leiteira do local 

pesquisado. 

Os resultados apresentaram que o empresário não faz uso de nenhuma ferramenta 

para controle dos seus custos, desta forma, a gestão e apuração dos custos totais não está 

sendo realizada. Através de uma investigação do total de custos fixos e variáveis, bem como 

as receitas do período, constatou-se que a atividade leiteira daquela propriedade não foi 

lucrativa no período analisado. 

Na expectativa de obter lucro com a produção de leite e, para que a atividade se 

mostre rentável sugere-se a melhoria da genética dos animais em lactação e substituição dos 

com baixa produtividade, buscando um aumento na produção e consequente elevação da 

receita total. Além disso, propõe-se o investimento em novas espécies de pastagens com valor 

nutritivo mais elevado, que conciliem a possibilidade de incremento de produção com 

estabilização ou até a redução de gastos.  
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