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RESUMO  

 

Por muitos anos, o agronegócio sofreu diversas mudanças causadas por instabilidades em 

esferas políticas, de mercado, econômicas e climáticas. Em um passado recente, a agricultura 

brasileira utilizava-se de meios de produção atrasados e lentos, contudo, a partir do processo 

de modernização da agricultura, intensificou-se os esforços com vistas a buscar atingir níveis 

mais elevados de desempenho em termos de produção e retorno. Sobre o aspecto econômico, 

é importante que se tome conhecimento da análise do retorno sobre o investimento e, nesse 

sentido, o objetivo geral foi analisar o investimento realizado na propriedade do Sr. Gilberto 

Schmidt, lozalizada no município de Santa Helena, estado do Paraná. Como meios de 

alcança-lo, utilizou-se do método de estudo de caso, com pesquisa bibliográfica, em uma 

abordagem quantitaviva e qualitativa. Verificou-se que o método de controle anteriormente 

adotado pelo empresário rural necessitava de ajustes, para considerar fatos importantes, como, 

por exemplo, a depreciação. Adicionalmente, pode-se calcular o custo de produção por litro 

de leite e, a partir da análise dos investimentos realizados na bovinocultura leiteira, concluiu-

se que o retorno sobre o investimento ocorrerá em 23 meses, sendo esta atividade, entendida 

como viável economicamente.  

 

Palavras-chave: Agronegócio. Análise de Retorno sobre Investimento. Bovinocultura 

Leiteira.  

 

INTRODUÇÃO  

 

O Agronegócio nacional de maneira em geral, se modifica a cada dia que passa. Com 

o surgimento de novas tecnologias para maximizar e potencializar a produção. A agropecuária 

em uma abordagem geral, também não foge deste rumo, pois se busca cada vez mais explorar 
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o potencial produtivo dos rebanhos, tanto de corte, quanto para produção de leite. Assim, os 

agricultores investem cada vez mais no intuito de aumentar a lucratividade. Porém, faz-se 

necessário saber se estes investimentos realizados proporcionarão o retorno e a lucratividade 

esperada. Daí a necessidade e a importância da realização desta pesquisa, que tem como tema: 

O retorno sobre investimento em bovinocultura leiteira: um estudo de caso na 

propriedade do Sr Gilberto Schmidt, tendo por objetivo geral analisar os investimentos 

realizados na propriedade do Sr. Gilberto Schmidt; e como objetivos específicos: calcular a 

taxa de retorno sobre o investimento na propriedade; verificar com o que o proprietário teve 

mais despesas; identificar as melhorias e os aumentos de resultados na propriedade; propor 

sugestões para se obter um controle mais eficaz dos recursos. Já o problema consiste em saber 

qual a taxa de retorno sobre o investimento realizado na propriedade. 

A pesquisa em voga utiliza-se da Contabilidade Agrícola e Pecuária, fazendo uma 

análise do retorno sobre o investimento realizado em bovinocultura leiteira, visto que as 

propriedades rurais estão cada vez mais necessitando de ferramentas e de pessoas capazes 

para auxiliar os agricultores, chamados atualmente de empresários rurais. Segundo Santos 

(2009, p. 8), “o papel do administrador rural é planejar, controlar, decidir e avaliar os 

resultados, visando à maximização dos lucros, a permanente motivação ao bem estar social de 

seus empregados e a satisfação de seus clientes e da comunidade”. No mesmo raciocínio, é 

importante salientar que o proprietário ou empresário rural será pessoa indicada para 

gerenciar a propriedade, pois conhece o rendimento da mesma e a viabilidade do 

investimento.   

O fato dos autores deste estudo serem filhos de agricultores e trabalharem no meio 

rural, além de prestarem serviços à empresas ligadas aos setor agropecuário, contribui para a 

realização do mesmo. Vale acrescentar que ambos possuem identificação com a disciplina 

Contabilidade Agrícola e Pecuária, tornando-se um fator importante para o êxito do referido 

estudo. 

A pesquisa está dividida em duas etapas: a primeira, teórica, na qual realiza-se busca 

de subsídios em livros, em sites da internet e em artigos científicos na área da disciplina. A 

segunda etapa compreende a fase prática, com a visita à propriedade e a coleta de dados com 

o proprietário, bem como a análise dos investimentos realizados no local, a fim de se 

confrontar com as receitas e os custos para o cálculo do Retorno sobre o Investimento 

Operacional (RIO), levando-se em conta o tempo para o pagamento do investimento e sua 



 
 

 

viabilidade. Foram destacados os pontos que apresentaram melhoria, tanto na quantidade da 

produção quanto na qualidade do produto vendido e o que estes fatores influenciaram na 

remuneração do produto. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A contabilidade tem como principal objetivo auxiliar os administradores ou 

proprietários a tomarem decisões sobre o futuro a direção que a empresa tomará, fornecendo 

informações úteis, independente do ramo que a mesma faça parte, seja indústria, comércio ou 

até mesmo uma empresa rural. Independente de ser uma fazenda ou um pequeno sítio, as 

empresas rurais tem objetivo de obter maior lucratividade.   

Segundo Crepaldi (2012, p. 3),  

 

A empresa rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, publica ou 

privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de 

rendimento econômico da região em que se situe e que se explore área mínima 

agricultável do imóvel segundo padrões fixados, [...] Para esse fim, equiparam-se às 

áreas cultivadas, as pastagens, as matas naturais e artificiais e as áreas ocupadas com 

benfeitorias. 

  

A contabilidade rural tem como objetivo interpretar e analisar os acontecimentos que 

incidem no patrimônio das pessoas físicas, com o intuito de que estas prosperem na atividade 

em que trabalham. Deste modo, ela auxilia os proprietários no gerenciamento do custeio da 

propriedade. 

A bovinocultura é uma das principais atividades do agronegócio brasileiro, e possui 

também grande destaque no cenário mundial, visto que vem sendo explorada cada vez mais 

por agricultores e produtores rurais. O agronegócio apresentou crescimento desde 2004, 

fazendo com que o Brasil ocupasse a liderança das exportações de carnes para mais de 180 

países, o que propiciou o desenvolvimento de duas atividades – bovinocultura de leite e corte. 

De acordo com Crepaldi (2012, p. 79), “a grosso modo, é possível constatar que a 

administração rural no Brasil ainda se desenvolve dentro de critérios bastante tradicionais ou 

com um padrão de desempenho inaceitável”. 

Salienta Massuda et al. (2010), que o estudo da bovinocultura leiteira possui uma 

importância muito grande para a Contabilidade Rural, porém é um assunto muito pouco 



 
 

 

explorado. Na produção de leite mundial, o Brasil se encontra na sexta colocação, logo abaixo 

da Alemanha, mas a produção é muito baixa se comparada com os demais países do mundo, 

uma vez que o país possui uma produtividade de 1.235 litros/vaca/ano. Entende-se que se 

ocorressem investimentos nas salas de ordenha, no conforto dos animais e em outros aspectos, 

incluindo genética, haveria um significativo aumento da produção. Desta forma, para 

compensar os investimentos, os produtores de leite deveriam receber um preço justo pelo litro 

do produto, com isso possibilitaria cumprir os compromissos assumidos a longo prazo, bem 

como o custeio periódico da atividade.  

A contabilidade rural tem sido mais utilizada nos últimos anos, o que não a anulava 

em períodos anteriores. Contudo, a mesma estava esquecida até que os assuntos ligados à 

agropecuária passaram a ter maior importância, fazendo com que o seu resgate e uso se 

tornasse essencial.  

A propriedade rural, por se tratar de uma empresa, deve ser gerenciada com um 

eficiente controle de custos e despesas. No passado, com maior frequência, os dados eram 

armazenados na mente de seus proprietários, pois estes ainda não dispunham dos meios que a 

era da informática proporciona. Mesmo com o advento destas tecnologias, a Contabilidade 

Rural no Brasil não é muito utilizada, pois os proprietários não confiam informações a 

estranhos, devido à mentalidade conservadora, pois a experiência adquirida por eles, com o 

passar dos anos, os fazem achar que podem gerenciar sem o auxílio de terceiros.  

Uma propriedade rural com um gerenciamento inadequado pode ir à falência, 

infringindo-se assim o princípio da continuidade. Por esse motivo, se faz necessária a 

existência de um controle contábil eficaz, para que se possa mensurar a origem dos recursos, 

saber diferenciar as receitas, despesas e gastos com investimentos. 

 

A contabilidade aplicada na atividade rural pode demonstrar toda a vida evolutiva da 

empresa. Por isso é imprescindível que também na agropecuária a contabilização 

dos fatos e sua estruturação sejam realizadas com perfeito conhecimento, não apenas 

técnico, mas também de sua atividade operacional respeitando todas as 

peculiaridades da atividade (CREPALDI, 2012, p. 50). 

 

As propriedades rurais quando são gerenciadas por meio de sistemas de controle 

eficazes, bem como por administradores que analisam e interpretam as informações 

fornecidas pela contabilidade, tornam-se capazes de saber o exato custo de seu produto: como, 



 
 

 

por exemplo, um litro de leite; e, consequentemente, as chances de se obter um sucesso na 

atividade se ampliam.  

Para que o produtor possa receber um preço justo pelo litro de leite, é necessário 

apresentar qualidade equivalente, a qual que exige um bom manejo no rebanho leiteiro, 

através da higienização correta, visando evitar doenças na matriz produtora, tal como a 

mastite. Outro ponto muito bem avaliado no que tange à precificação do litro de leite é o teor 

de gordura existente, o qual varia dependendo da raça dos animais, ficando na média de 4,0% 

a 5,5%. Marion (2014, p. 141), afirma que “conhecer o custo real de cada lote ou rebanho a 

qualquer momento é uma informação imprescindível à gerência”. 

Segundo Santos et al (2009, p. 8), 

 

A atividade agropecuária, devido à característica do negócio e da operação, requer 

um sistema de informações próprio que deve considerar suas peculiaridades, como 

descentralização geográfica das operações numa mesma propriedade; distâncias 

entre a propriedade, o escritório regional e o escritório central; nível de cultura dos 

trabalhadores etc. 

 

A implantação de um sistema gerencial em uma propriedade rural, quando realizada, 

consiste em um avanço importante, permitindo agilizar e melhorar os controles gerenciais 

existentes. Porém, deve-se salientar que para haver viabilidade, exige-se um porte mínimo em 

termos de área territorial, do número de animais e do faturamento médio.  

A empresa rural, como qualquer outra organização, necessita e busca cada vez mais a 

obtenção de lucro a partir das atividades exploradas. Por este motivo, o empresário rural deve 

ser calculista, tomar decisões fundamentadas a partir de fatos reais, permitindo a obtenção de 

êxito e a perpetuidade da atividade. 

Segundo Crepaldi (2012, p. 73), 

 

O produtor deve decidir pela forma de cálculo e acompanhamento de custos, deve 

encarar o negócio como uma opção de investimento que gere riqueza, isto é, planejar 

e controlar cada passo a ser dado, de forma que esqueça o “achismo” e tome suas 

decisões de forma equilibrada. 

 

O produtor deve ser orientado a gerenciar a propriedade como uma empresa, a fim de 

ter o objetivo de gerar retorno e riqueza ao proprietário. Quando uma empresa rural tem boa 

assessoria, além de um bom controle contábil de receitas e despesas, obterá um retorno mais 



 
 

 

satisfatório, se comparado à outras propriedades que não adotam sistemas de contabilização 

de custos. 

De acordo com Santos (2009, p. 9), “o administrador deve ter consciência de que 

quanto maior for o seu conhecimento sobre a estrutura, o funcionamento da unidade e os 

fatores de produção, maiores serão as possibilidades de melhorar seus resultados 

econômicos”. O empresário rural necessita se manter atualizado, pois o agronegócio nacional 

pode passar por algumas crises temporárias, e ao se falar em agricultura, há ainda variáveis 

como o clima, os preços e o surgimento de novas pragas ou doenças. 

O agronegócio brasileiro vem crescendo com o passar dos anos, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente, atendendo o mercado interno e externo.  

 Neste setor, as propriedades rurais possuem diversificação, ou seja, várias culturas ou 

criações. Uma das culturas que tem sido objeto de exploração é a cana de açúcar, seguida do 

milho em grão e logo após a soja (IBGE, 2006). A região sul do Brasil possui uma 

regularidade e, de certa forma, igualdade no que tange à distribuição de terras e com isso 

apresenta diversificação de produtos em grãos, tais como: arroz, feijão, trigo, milho, soja e 

outros. O Paraná é um dos maiores produtores de grãos do Brasil e ajuda no fornecimento de 

alimentos destinados à mesa dos cidadãos. 

Desde 2004, o agronegócio tem evoluído e feito com que o Brasil ocupe a liderança 

das exportações de carnes para mais de 180 países, propiciando o desenvolvimento das 

atividades de bovinocultura de leite e de corte. 

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), 

“regionalmente verificou-se que o Sudeste foi responsável por 41,4% da produção nacional de 

leite, o Sul por 33,8% e o Centro-Oeste por 14,7% no 1º trimestre de 2014. O Norte e 

Nordeste participaram com percentual igual a 5,0% cada um”. 

Ainda há pouco investimento por parte dos agricultores na atividade, já que as 

perspectivas para este setor não tem sido satisfatórias e atrativas, fator que levou alguns 

produtores a venderem seus plantéis existentes e investirem em outras atividades, ou até 

mesmo migrarem para as cidades, aumentando ainda mais o êxodo rural. Em março de 2014, 

“o preço médio líquido pago pelo litro de leite no Brasil foi de R$ 0,9419 para o produto 

entregue em fevereiro. Os maiores preços praticados ocorreram na Bahia, em Minas Gerais, 

em Goiás e em São Paulo” (CEPEA, 2014).  



 
 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), em 2006, “a 

região oeste do Paraná estava em primeiro lugar a nível estadual com 30,1% de produtividade 

de leite, seguida da região sudoeste com 18,9%”. Para muitas famílias desta região, a 

produção de leite é uma de suas principais fontes de renda, e quanto maior a sua produção 

melhor será o preço pago pelo litro do produto. Neste segmento, merecem menção algumas 

das maiores empresas do Brasil na aquisição de leite in natura do produtor, para posterior 

industrialização e beneficiamento da produção: DPA, BRF e Itambé. Entre os 10 municípios 

com maiores produções de leite do país, 4 destes são paranaenses: Castro, Carambeí, 

Marechal Candido Rondon e Toledo. 

Nesta atividade, a margem de lucratividade é mínima, uma vez que o lucro gira em 

torno de centavos. Se os dados forem mal interpretados ou alguns custos não contabilizados, 

pode se ter um resultado falso, o que se persistir, pode acumular com o decorrer dos meses um 

resultado negativo, a qual tornará inútil todo o sacrifício para a obtenção da receita. 

Para evitar este tipo de problema, faz-se necessário um rigoroso planejamento e 

controle gerencial, visto que não é apenas o zelo pela sanidade dos animais o principal 

requisito para ingressar na referida atividade. Além disso, necessita-se de instalações 

adequadas, máquinas e equipamentos para produção de silagem ou feno, mão de obra, 

assistência técnica e veterinária, plantel de reposição, etc. 

A atividade de bovinocultura abrange vários tipos de rebanhos, desde bovinos de 

corte (destinados à produção de carne), bovinos de leite (destinados à produção de leite) e de 

reprodução (destinados à reprodução). Neste estudo, evidencia-se em especial, a 

bovinocultura de leite, a qual faz parte do complexo agroindustrial nacional.  

Segundo Clemente (2009, p. 3), 

 

A importância da atividade leiteira para as famílias de agricultores se manifesta no 

campo financeiro, por ser uma fonte de renda mensal que contribui fortemente para 

o equilíbrio econômico da propriedade. No campo produtivo, a peculiaridade dos 

sistemas tecnológicos, adotados pela ampla maioria dos produtores, permite sua 

perfeita adequação aos diferentes fatores de produção e à lógica de organização e 

gestão da unidade de produção familiar. 

 

O bovino leiteiro necessita apresentar características físicas ideais para um longo 

período de produção de leite. Esta espécie pode reproduzir-se e gerar um bezerro por ano e 



 
 

 

produzir até 4.000 litros de leite neste mesmo espaço de tempo. Um bom bovino de leite 

necessita apresentar rendimento satisfatório durante os seus 10 meses de lactação. 

Como toda atividade, a bovinocultura também requer uma avaliação no que tange ao 

investimento necessário e em quanto tempo trará o retorno esperado, bem como se é a mesma 

passível de gerar de lucros ou não. Matarazzo (2010, p. 309), salienta que “para medir a 

eficiência da empresa em atender seu objetivo (gerar lucro), apura-se a chamada taxa de 

retorno sobre investimentos através da divisão do lucro pelo investimento”. 

Adicionalmente, faz-se necessário que se modernize a propriedade, permitindo a 

maximização da produção, a redução dos gastos com mão de obra, dentre outros. No meio 

rural, a mão de obra está cada vez mais escassa, pois a demanda por ela é grande, e o custo 

para o produtor com salários e encargos sociais é alto, o que requer uma revisão continuada 

do processo produtivo. 

Para se obter sucesso na atividade agrícola, é necessário que o administrador tenha 

dedicação, um bom senso de organização, capacidade de cativar as pessoas a sua volta, 

acelerando assim o desenvolvimento da empresa rural e a geração de riquezas. O 

planejamento faz-se necessário para que se esteja preparado a enfrentar algumas situações 

adversas. 

Segundo Crepaldi (2012, p. 64), “dentro da administração geral de uma empresa 

rural, a gerência corresponde ao coração de todo o sistema, ou seja, tem a responsabilidade 

pelo funcionamento de toda máquina produtiva”. 

O administrador, normalmente o proprietário, é quem deve se encarregar de 

gerenciar a propriedade rural, com seriedade e critério em suas atitudes. Ainda, deve 

acompanhar todos os processos produtivos para ter a garantia de que tudo está sendo feito 

conforme o planejado, acompanhando manejos, procedimentos e conferindo os cálculos. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A partir desta seção, apresentam-se os dados oriundos da pesquisa e suas devidas 

análises, com vistas a alcançar o objetivo geral proposto. 

 

2.1 Dados socioeconômicos 

 



 
 

 

O município de Santa Helena está localizado na região oeste do estado do Paraná, o 

que pode, de forma geográfica, ser visualizado na Figura 1. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2014), por meio do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social – IPARDES (2015) apurou que o município possuía em 2014 uma 

população de 25.415 habitantes. Sua área territorial é de 759.123 km². 

 

Figura 1 - Localização geográfica do município de Santa Helena, Paraná, Brasil. 

 
Fonte: IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social <http://www.ipardes.gov.br/ 

cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85892&btOk> Acesso em: 28/09/15. NOTA: Base Cartográfica ITCG 

(2010). 

                     

O valor do rendimento médio mensal por domicílio na área rural é de R$ 1.873,17, 

contra R$ 2.827,67 na área urbana do município e, de forma per capita, este mesmo 

rendimento é de R$ 500,00 por habitante na área rural e de R$ 575,00 por habitante na área 

urbana (IBGE, 2015). 

O município foi criado em 29 de dezembro de 1968, pela Lei Estadual nº 5.497, 

desmembrado dos municípios de Medianeira e de Marechal Cândido Rondon. Atualmente 

esta dividido, além da sede municipal, em mais 6 (seis) distritos (Sub Sede, Vila Celeste, 

Esquina Céu Azul, Moreninha , São Roque e São Clemente que é o objeto deste estudo). 

Santa Helena em termos de produção explora várias culturas temporárias, 

destacando-se a cultura de milho em grão, sendo que, em 2014 produziu-se cerca de 161.820 

toneladas do grão ao longo do ano e, como segundo destaque, tem-se a cultura de soja, com 

uma produção de 71.630 toneladas no mesmo período (IPARDES, 2015).  

Em 2013, o município de Santa Helena possuía 35.008 cabeças de rebanho bovino 

total e destas, 10.760 eram constituídas por vacas em período produtivo. Além da 

http://www.ipardes.gov.br/


 
 

 

bovinocultura leiteira, o município possui outra atividade representativa – a avicultura de 

corte, com aproximadamente 1.320.988 galináceos. (IPARDES, 2015) 

A família em que se desenvolveu o presente estudo de caso é composta por 4 

(quatro) pessoas, sendo o Sr. Gilberto Schmidt, sua esposa Sra. Edanir Zanela Schmidt, e os 

filhos Eduardo Schmidt e Fernanda Danieli Schmidt. O filho Eduardo reside na propriedade 

com sua esposa, Thais Costa, e sua filha Cecília Rafaela Schmidt e, a filha Fernanda não 

reside neste local. Desta forma, a mão de obra empregada na propriedade é familiar, estando 

por conta do Sr. Gilberto e esposa, bem como do filho Eduardo. A propriedade está situada na 

Linha Vista Alta, distrito de São Clemente, no município de Santa Helena – Paraná e está a 

4,5 km de distância da sede do distrito. O patrimônio da família é oriundo de herança dos pais 

do Sr. Gilberto, os quais também residem na propriedade. A extensão territorial da 

propriedade é de 4 alqueires (96.400 m²), sendo que 1,5 alqueires são mecanizados, outros 1,5 

estão destinados paro o plantio de gramíneas para a produção de feno e o restante destina-se 

às construções e benfeitorias, pastagens e açudes. A produção de leite não é a única fonte de 

renda existente, pois se cultiva também milho, soja, fenos e pré-secados para o consumo e 

trato dos animais, tanto os da propriedade, quanto para terceiros que compram tais fomentos. 

 
Tabela 1 - Número de bovinos existentes na propriedade 

Vacas Lactantes 44 

Vacas Secas 03 

Novilhas de reposição 31 

Animais para abate e consumo próprio 03 

Total de animais 81 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Com relação às construções existentes, há 3 (três) casas para moradia, um galpão 

para a guarda de máquinas e utensílios, um barracão para armazenar fenos e pré-secados, 

outro para abrigo de vacas lactantes e para a alimentação das mesmas e ainda mais um para 

trato de novilhas de reposição de plantel.  

Recentemente realizaram-se investimentos visando à obtenção de uma maior 

qualidade no produto vendido e a otimização na produção, consequentemente, melhora na 

valorização recebida pelo produto, o que, eleva a renda e a lucratividade da propriedade. 

Primeiramente, se investiu em um barracão para abrigo adequado dos animais, diminuindo a 

exposição dos mesmos a agentes que possam causar eventuais estresses e que possam reduzir 

a produtividade. Os valores investidos neste projeto apresentam-se na Tabela 2. 



 
 

 

 

Tabela 2 - Investimento realizado na construção de barracão para vacas lactantes 

Item  Valor  % do Total 

Barracão pré-moldado  R$             68.400,00  66,89% 

Mão de obra  R$             13.500,00  13,20% 

Canzis  R$             12.150,00  11,88% 

Bebedouros  R$               4.100,00  4,01% 

Portão  R$               1.020,00  1,00% 

Cama para animais  R$               3.080,00  3,01% 

Total  R$           102.250,00  100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

  

Ao se fazer uma análise vertical da Tabela 2, constata-se que o item que representa 

maior custo financeiro foi o da estrutura pré-moldada, a qual justifica-se a aquisição, por 

apresentar maior resistência, rapidez e facilidade na instalação. Nesta mesma análise, o 

segundo item mais relevante foi a mão de obra, a qual se torna onerosa atualmente, pois a 

demanda por profissionais da construção civil é maior do que a existente. 

Investiu-se também em uma sala para ordenha, objetivando-se maior agilidade neste 

processo, o que, além de reduzir o tempo empregado com mão de obra, reduz ainda eventuais 

riscos com contaminação do leite, fatores que poderiam inviabilizar a atividade. 

 

Tabela 3 - Investimento realizado para a construção da sala para ordenha 

Item Valor % Total 

Ordenhadeira  R$             29.120,00  62,12% 

Contenções  R$               8.300,00  17,70% 

Mão de obra  R$               4.500,00  9,60% 

Materiais de construção  R$               4.960,00  10,58% 

Total  R$             46.880,00  100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

  

Destacou-se neste investimento como o maior desembolso, a ordenhadeira, porém a 

mesma permite maior agilidade no processamento do produto. Também se justifica o seu 

valor por ter uma maior capacidade na atividade, contemplando até 60 vacas. Neste sentido, já 

existe uma previsão de que no futuro, ocorra o aumento dos animais por conta de recrias, 

contudo, com esse equipamento não haverá dificuldades para acompanhar e atender a essa 

demanda. 

Além dos investimentos já citados, ocorrerá ainda a aquisição de uma desensiladeira 

para tornar mais eficaz e eficiente o processo de alimentação dos animais, o que 

anteriormente, era realizado manualmente. Destaca-se também como benefício deste 

investimento, a uniformidade na distribuição e na mistura da silagem com a ração. 



 
 

 

Após todos os itens acima descritos, tem-se o montante total investido na 

propriedade de R$ 172.830,00. 

 

Tabela 4 - Investimentos totais realizados na propriedade 

Item Valor % do total 

Investimentos no barracão  R$      102.250,00  59% 

Investimentos na sala de ordenha  R$        46.880,00  27% 

Investimentos em máquinas e equipamentos  R$        23.700,00  14% 

Total Investido  R$      172.830,00  100% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Antes dos investimentos realizados, a bovinocultura leiteira já consistia em uma 

fonte de renda na complementar na propriedade. A família, após amplo diálogo, e visitas a 

outras propriedades produtoras de leite, tomou a decisão de investir neste ramo de atividade 

no intuito de diversificar e aumentar o retorno financeiro. 

A Tabela 5 apresenta os valores médios de produtividade dos três últimos meses: 

julho, agosto e setembro de 2015. A mesma apresenta a produção média no período, o preço 

por litro de leite recebido e os custos e despesas da produção. 

Segundo o produtor, o mercado leiteiro tem passado por adversidades, como por 

exemplo, maior oferta do que demanda, fazendo com que o produto tenha preço baixo, 

dificultando a perpetuidade da atividade. Atualmente, toda a produção de leite é vendida para 

uma indústria de laticínios localizada no município de Missal – PR, sendo que a empresa 

efetua a recolha do leite a cada dois dias na propriedade.  A média de produção dos últimos 

três meses, em litros, foi de 30.053 e o valor médio recebido por litro neste período foi de R$ 

1,04, o que, consequentemente, totalizou uma receita média mensal de R$ 31.255,12. Os 

dados apresentados na Tabela 5 foram repassados pelo proprietário através de notas fiscais de 

compra e venda. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabela 5 - Demonstrativa de resultado mensal 

 Valores % total 

RECEITAS TOTAIS   R$             31.255,12  100,00% 

CUSTOS TOTAIS  R$             19.980,00  63,93% 

Rações e concentrados  R$               8.100,00  25,92% 

Silagem de milho  R$               3.940,00  12,61% 

Feno de grama Tifton  R$               1.020,00  3,26% 

Medicamentos  R$                   120,00  0,38% 

Assistência técnica  R$                   320,00  1,02% 

Sais minerais  R$                   240,00  0,77% 

Inseminações artificiais  R$                   300,00  0,96% 

Mão de obra de 3  funcionários  R$               3.500,00  11,20% 

Energia elétrica  R$                   680,00  2,18% 

Diesel (máquinas e equipamentos)  R$                   510,00  1,63% 

Reposição de cama das vacas  R$               1.250,00  4,00% 

Despesas com depreciação  R$               2.781,20  8,90% 

Despesas com juros de financiamentos  R$                   874,00  2,80% 

Lucro líquido  R$               7.619,92  24,38% 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

No que tange às despesas com depreciação, considerou-se somente os ativos 

imobilizados ligados à produção de leite, sendo: barracão novo, ordenhadeira, desensiladeira, 

barracão de máquinas, barracão de novilhas e barracão para armazenar fenos. Em relação às 

despesas financeiras, considerou-se apenas os juros com empréstimos e financiamentos 

realizados em instituições financeiras para estas atividades. Subtraindo-se os custos e 

despesas mensais para a atividade, apurou-se um lucro mensal médio que, a partir deste, pode-

se estimar em quantos meses o investimento terá o seu retorno. Os dados foram apresentados 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Prazo de retorno sobre o investimento 

Lucratividade mensal (média) R$ 7.619,92 

Montante total investido R$ 172.830,00 

Total de meses para o retorno do Investimento 23 meses 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

Com base nos dados coletados na propriedade, os investimentos realizados terão 

retorno em 23 meses. Neste contexto, deve-se considerar que o preço do leite depende do 

mercado e oscila mensalmente. O produto variou, dependendo do mês, de R$ 0,73 a R$ 1,12 

por litro. Segundo o produtor, a perspectiva de mercado para os próximos meses é de que o 

preço sofra uma leve queda, podendo assim, aumentar o prazo de retorno do investimento, 

caso seja tomado por base uma lucratividade média mensal menor. 



 
 

 

Com os investimentos feitos na propriedade em máquinas e equipamentos houve 

otimização do processo produtivo, diminuindo a necessidade de mão de obra, dispensando a 

contratação de pelo menos um auxiliar. Adicionalmente, outra vantagem percebida foi a 

redução de animais com enfermidades, uma vez que se diminuiu a exposição dos mesmos a 

fatores climáticos extremos, reduzindo os gastos com assistência veterinária. Por fim, devido 

à melhora na qualidade do leite, foi recebida uma bonificação de R$ 0,02 por litro de leite 

vendido. 

Quanto ao controle das finanças e principalmente, quanto aos controles dos custos e 

despesas, esta tarefa fica a cargo do filho Eduardo, que utiliza para esta finalidade, anotações 

e planilhas do Microsoft Excel. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Anteriormente à elaboração deste artigo, a apuração da lucratividade da propriedade 

era calculada de forma a não considerar alguns aspectos importantes, como a depreciação dos 

ativos. Logo, esta prática pôde ser aprimorada a partir do estudo. 

 Na prática, foram levantados os custos, através da entrevista realizada com o 

produtor e pôde-se calcular o custo médio por litro de leite produzido.  Os autores puderam 

propor ao Sr. Gilberto, um controle de custos e despesas mais eficaz, para, por exemplo, 

poder identificar quais os elementos mais representativos na formação do custo e a partir 

desta informação, buscar a redução deste. 

Para o controle das finanças, aconselhou-se ao filho Eduardo a continuar com o 

procedimento de controle das finanças, contudo, realizando-o a partir de dados mais 

detalhados, para que se possa ter uma informação contábil mais precisa, quando esta for 

necessária. Além disso, disponibilizou-se uma tabela de depreciação dos ativos imobilizados 

da propriedade, para que o mesmo a considera-se nos cálculos de apurações mensais de 

retorno da atividade.  

Com a conclusão deste artigo, pode-se aplicar os conhecimentos contábeis e 

administrativos em uma propriedade rural, confirmando a ideia de que as informações 

advindas da contabilidade podem ser cruciais para a análise e tomada de decisões sobre a 

empresa rural. 

 



 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

CEPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada: Boletim do Leite: 

Disponível em <http://www.cepea.esalq.usp.br/leite/boletim/240.pdf>. Acesso em: 14 de 

outubro de 2015. 

 

CLEMENTE, Maria das Graças. Custos para a adequação a instrução normativa 51 por 

pecuaristas de leite no sul de Minas Gerais. Universidade Federal de Lavras, Lavras, p.1-

62, jul. 2009. 

 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural: Uma abordagem decisorial. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (São Paulo, SP). Adriana Helena Gama 

Dos Santos et al. Indicadores IBGE: Estatística da produção pecuária junho de 2014. Janeiro 

de 2006. 

 

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Informações estatísticas: Disponível 

em:<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=412350>.Acesso em: 16 de 

outubro de 2015. 

 

IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social: Caderno 

Estatístico Município de Santa Helena: Disponível em 

<http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85892&btOk=ok>. 

Acesso em: 16 de outubro de 2015. 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade rural: contabilidade agrícola, contabilidade da 

pecuária. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

MASSUDA, Ely Mitie et al. Panorama da cadeia produtiva do leite no Brasil. In: SANTOS, 

Geraldo Tadeu dos et al (Org.). Bovinocultura leiteira: bases zootécnicas, fisiológicas e de 

produção. Maringá: Eduem, 2010. p. 9-27. 

 

MATARAZZO, Dante Carmine. Analise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

SANTOS, Gilberto José dos et al. Administração de custos na agropecuária: 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=412350
http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1.php?Municipio=85892&btOk=ok

