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Resumo:
Com objetivo de analisar a relação custos x rentabilidade na atividade leiteira de uma propriedade
rural, a presente pesquisa classifica-se metodologicamente quanto aos objetivos, como descritiva;
quanto aos procedimentos como bibliográfica, documental e estudo de caso. Quanto à abordagem do
problema caracteriza-se como quantitativa. Para realização da pesquisa foram coletados dados de
custos e resultados financeiros relativos aos anos de 2015 e 2016, em uma propriedade rural localizada
no Município de Teixeira Soares – PR, onde há produção de leite em sistema de confinamento. A
rentabilidade da atividade foi apurada após o levantamento dos custos inerentes à atividade e
consequente análise dos indicadores Margem Bruta, Margem Líquida, Custo Operacional Efetivo por
Litro de leite produzido e Retorno da Atividade Leiteira. Os resultados encontrados apontam para
relevância dos controles financeiros, relacionados à custos e resultados da atividade, bem como
mostram as variações, na rentabilidade, que promovem a identificação de possíveis pontos de
estrangulamento no processo produtivo, fornecendo subsídios à ação do extensionista e à tomada de
decisão pelo produtor rural.
Palavras chave: Custos, Atividade Leiteira, Rentabilidade.

Analysis of Cost Relation X Profitability in Milk Activity

Abstract
With the objective of analyzing the relation cost x profitability in the milk activity of a rural property,
the present research is classified methodologically as to the objectives, as descriptive; Procedures such
as bibliographical, documentary and case study. The approach to the problem is characterized as
quantitative. In order to carry out the research, we collected data on costs and financial results related
to the years 2015 and 2016, in a rural property located in the municipality of Teixeira Soares - PR,
where there is milk production in the confinement system. The profitability of the activity was
calculated after the survey of the costs inherent in the activity and consequent analysis of the
indicators Gross Margin, Net Margin, Effective Operating Cost per liter of milk produced and Return
of Milk Activity. The results found point to the relevance of the financial controls, related to the costs
and results of the activity, as well as the variations in profitability, which promote the identification of
potential bottlenecks in the productive process, providing subsidies to the extensionist action and the
Decision by the rural producer.
Key-words: Costs, Milk Activity, Profitability.

1 Introdução
A pecuária bovina é um dos setores mais importantes da economia nacional. O Brasil possui o
maior rebanho comercial do mundo, sendo, o maior exportador de carne bovina e o quinto
maior produtor de leite, atrás, somente, da União Europeia, Índia, Estados Unidos e China
(USDA, 2014). De acordo, com o último censo agropecuário realizado pelo IBGE, em 2006, a
pecuária leiteira é uma das atividades mais tradicionais do meio rural. Há no Brasil,
aproximadamente, 5,2 milhões de estabelecimentos rurais dos quais 25% (aproximadamente
1,35 milhões) produzem leite, envolvendo cerca de cinco milhões de pessoas.
A produção de leite nacional, em 2014, foi de 35,17 bilhões de litros, representando um
aumento de 2,7% em relação ao ano anterior. Na qual, a região Sul e a região Sudeste
produzem 69,3% de todo o leite do país. O maior produtor nacional é o estado de Minas
Gerais, com 26,6% do total produzido no país, seguido dos estados do Rio Grande do Sul e
Paraná (IBGE, 2014).
O Estado do Paraná destaca-se no cenário nacional como o terceiro maior produtor do país.
Em 2014, o Paraná produziu 4,5 bilhões de litros e abriga um rebanho leiteiro de 2,5 milhões
de cabeças, com 1,7 milhões de vacas em lactação (IBGE, 2014). O número de vacas
ordenhadas entre 2008 a 2013 cresceu 29%, chegando hoje a 1 milhão e 715 mil e no mesmo
período, a produção estadual cresceu 54% (atingindo 4.347.493 bilhões 347 milhões 493 mil
litros). A produção obtida no estado é representada 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. (EMATER, 2014).
A atividade agropecuária em Teixeira Soares é a maior fonte de renda do município, mais da
metade (53,4%) da população da cidade reside no meio rural. A pecuária leiteira nas pequenas
propriedades rurais do município desempenha um importante papel socioeconômico,
possibilitando a utilização de mão-de-obra familiar, remunerando-a em nível de mercado,
além de proporcionar o ingresso mensal de dinheiro no caixa da propriedade (IBGE, 2012).
A pecuária leiteira é uma atividade similar as demais atividades econômicas no que refere-se
à necessidade de investimento, de planejamento e lucro, para se manter no mercado e obter o
seu crescimento. (NEPOMUCENO, 2004).
Para uma avaliação do desempenho da pecuária leiteira, seja em termos estaduais ou
nacionais, deve-se considerar, além de dados de produtividade, outros indicadores, dentre os
quais o custo da produção (GOMES, 2002). Assim, o gerenciamento dos custos na pecuária
leiteira é de fundamental importância com vistas a maximizar o lucro do produtor.
A ausência de controles de custos pela maioria das propriedades rurais motivou o
desenvolvimento da presente pesquisa, norteada pela seguinte questão de pesquisa: Qual a
relação custos x rentabilidade na produção leiteira em uma propriedade rural no
município de Teixeira Soares/PR?
2 Fundamentação Teórica
Nesta seção são demonstrados os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa e versão
sobre a atividade leiteira, custos e indicadores.
2.1 Atividade Leiteira
De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a
União Europeia foi o maior produtor de leite, em 2014, com 144,7 bilhões de litros
produzidos, em segundo lugar ficou a Índia com 141,1 bilhões de litros, os Estados Unidos foi

o terceiro com 93,1 bilhões de litros e a China ficou com o quarto lugar com 38,5 bilhões. O
Brasil situa-se na quinta posição com 35,17 bilhões de litros. (USDA, 2014).
O Brasil vem apresentando um aumento gradativo na produção leiteira. A produção de leite
no ano de 2005 era de R$ 24,6 bilhões de litros e passou a R$ 35,17 bilhões de litros em 2014,
um crescimento de 43%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2014).
No ano de 2014, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos
(USDA), o Brasil ocupou a segunda posição mundial no “ranking” de vacas ordenhadas,
ficando atrás apenas da Índia, país que detêm o maior rebanho mundial de bovinos (USDA,
2014).
Segundo projeções do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) no
período que vai de 2015 a 2025 a produção de leite brasileira deverá crescer a uma taxa anual
entre 2,4% e 3,3%. Isso corresponde a uma produção entre 47,5 e 52,7 bilhões de litros de
leite no final do período projetado. O consumo de leite deverá crescer anualmente a uma taxa
de 2,4% ao ano durante o período das projeções, um consumo bem próximo à taxa de
produção. (BRASIL, 2015).
A produtividade média da produção de leite no Brasil foi de 1.525 litros/vaca/ ano, em 2014,
correspondendo a um crescimento de 2,2% em relação à observada em 2013 (1.492
litros/vaca/ano). A Região Sul teve a maior produtividade nacional, 2.789 litros/vaca/ano. As
maiores produtividades ocorreram no Sul do País, destacando-se o Estado do Rio Grande do
Sul com a maior produtividade nacional (3.034 litros/vaca/ano), seguido pelos Estados de
Santa Catarina e do Paraná. A Região Sul passou a ocupar, em 2014, a primeira posição no
ranking das Grandes Regiões, com 34,7% da produção nacional, enquanto a região sudeste
produziu 34,6% do total de leite produzido no país. (IBGE, 2014).
A produção de leite no Brasil cresceu em 10 anos de 2003 a 2013 quase 54%, segundo dados
do (IBGE). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2014 o Estado
de Minas Gerais foi o principal produtor de leite, com 9,37 bilhões de litros produzidos,
correspondendo a 77,0% de toda a produção da Região Sudeste e a 26,6% do total da
produção nacional. Na segunda colocação, ficou o Estado do Rio Grande do Sul com 4,6
bilhões de litros produzidos, seguido pelo Estado do Paraná com 4,5 bilhões de litros. Em
termos municipais, Castro (PR), foi município brasileiro que mais produziu de leite, seguido
pelos Municípios de Piracanjuba (GO) e Patos de Minas (MG). (IBGE, 2014).
A aquisição de leite cru feita por estabelecimentos industriais que atuam sob algum tipo de
inspeção sanitária (Federal, Estadual ou Municipal) cresceu entre 2000 e 2014, 104% passou
de R$ 12,11 bilhões de litros em 2000 para R$ 24,75 bilhões de litros no ano de 2014. Podese ver que a produção de leite mais que dobrou nestes quatorzes anos, mantendo-se
continuamente crescente até 2014. A diferença entre o total de leite produzido no Brasil,
apurado pela Pesquisa da Pecuária Municipal realizada pelo IBGE, e a quantidade de leite cru
adquirido pelos laticínios sob inspeção sanitária foi de 29,6 %. (IBGE, 2014).
2.2 Custos aplicados à pecuária leiteira
As mudanças desencadeadas pela competição global e inovações tecnológicas provocam
alterações quanto à utilização de informações financeiras e não financeiras pelas empresas. O
novo cenário demanda informações mais relevantes relacionadas ao custo e ao desempenho
da atividade realizada. (CREPALDI, 2012)
De acordo com Paris (2015) as atividades agropecuárias quando possuem fins lucrativos, são
analisadas periodicamente para averiguar seu desempenho econômico e técnico, por meio do

levantamento dos custos das atividades e resultados.
Num mercado cada vez mais competitivo torna-se necessário o monitoramento constante dos
custos de produção da atividade desempenhada. Assim, no cenário do agronegócio brasileiro,
os produtores devem buscar reduzir os seus custos operacionais, podendo realizar em algum
ponto da cadeia produtiva corte em seus gastos efetivos, no intuito de garantir uma maior
rentabilidade e capacidade de investimento. (CASTRO; CANÇADO JR., 2012).
De acordo com Reis, Medeiros e Monteiro (2001) o custo de produção pode ser conceituado
como a soma dos pagamentos efetuados pelo uso dos recursos e serviços, incluindo o custo do
emprego dos fatores produtivos. Todavia, na pecuária leiteira, o leite é produzido
simultaneamente com outros produtos, como bezerros, animais de descarte e esterco, o que a
caracteriza como uma exploração típica de produtos conjuntos.
De acordo com Lopes (2006) o custo de produção do leite é estimado a partir do custo total da
atividade leiteira (que inclui as atividades de produção de leite e de criação de animais de
reposição), utilizando-se de algum critério ou artifício arbitrário. Pode-se adotar o critério de
deduzir o valor dos animais descartados do custo total da atividade para obter-se o custo do
leite, presumindo que o valor do descarte é exatamente igual ao valor gasto na criação dos
animais descartados. Outro procedimento que pode ser utilizado é considerar como custo do
leite o percentual de participação da renda do leite na renda bruta da atividade, pressupondo
um rebanho estabilizado ou promovendo ajustes no rebanho quando não estabilizado. A
preocupação com a estabilidade do rebanho é justificada para garantir as mesmas condições
nos custos e nas rendas.
2.3 Indicadores de Rentabilidade
Os índices são a relação entre as contas ou grupo de contas das demonstrações financeiras que
visam evidenciar determinada situação econômica ou financeira de uma empresa.
(MATARAZZO, 2010). E a rentabilidade segundo Gitman (2010, p. 58) “[...] é a relação
entre as receitas e os custos gerados pelo uso dos ativos da empresa em atividades
produtivas”.
A análise da rentabilidade é considerada como uma das mais importantes da análise das
demonstrações financeiras e tem como objetivo apresentar o retorno do capital investido e
identificar as razões e fatores que levaram a esta rentabilidade. (PADOVEZE; BENEDICTO,
2007) Além disso, os indicadores de rentabilidade buscam analisar os lucros apurados pela
entidade de forma relativa, geralmente analisada em relação aos investimentos feitos pelo
conjunto de fornecedores de capital ou apenas pelos sócios. (BRUNI, 2011).
Os indicadores de rentabilidade medem quanto estão rendendo os capitais investidos. Estes
índices são importantes, pois, evidenciam o sucesso ou o insucesso empresarial. São
calculados, geralmente, sobre as receitas líquidas, mas, em alguns casos, pode ser interessante
calcular sobre as receitas brutas deduzidas somente das vendas canceladas e abatimentos
(HOJI, 2010). Estes índices representam a relação entre os rendimentos e o capital investido
na empresa (NEVES; VICECONTI, 2003).
Os índices de rentabilidade para Matarazzo (2010) demonstram quanto renderam os
investimentos e, portanto, qual o grau de êxito econômico da empresa. Os índices de
rentabilidade segundo o autor são: Giro do ativo, Margem líquida, Rentabilidade do ativo e
Rentabilidade do Patrimônio Líquido.
2.4 Indicadores de Rentabilidade Aplicados à Pecuária Leiteira
Os indicadores adotados nesta pesquisa como índices de rentabilidade aplicados à pecuária
leiteira são: a margem bruta, a margem líquida, o custo operacional efetivo por litro de leite

produzido e o retorno da atividade leiteira.
2.4.1 Margem bruta
A margem bruta é a diferença entre a receita bruta e os custos operacionais dos produtos
vendidos. Por unidade a margem bruta é igual ao preço de venda unitário menos o custo por
unidade. (MAHER, 2001).
O índice de margem bruta indica quanto da renda gerada pela venda dos produtos é
comprometida para cobrir os desembolsos efetuados para a produção. Este indicador mede o
percentual que resta do valor das vendas menos o custo das respectivas mercadorias ou
produtos vendidos. O objetivo é que este índice seja alto, o que vai mostrar um desempenho
econômico bom. (VELTER; MISSAGIA, 2010).
Segundo Bruni (2011) o índice de margem bruta representa o percentual de cada unidade
monetária de venda que sobrou, após a empresa ter pagado o custo de seus produtos ou das
suas mercadorias. De modo geral, quanto mais alto este índice, melhor será a situação
financeira da empresa, sugerindo a existência de custos menores dos produtos ou serviços
vendidos. Quando este indicador evolui positivamente, isso indica uma elevação positiva dos
preços em relação aos custos, as vendas aumentam e os custos diminuem.
2.4.2 Margem Líquida
A margem liquida mede a margem do lucro final, ou seja, após todos os juros e imposto de
renda. Este indicador mede o percentual que resta das vendas menos o custo das mercadorias
vendidas, despesas variáveis e despesas fixas. (MULLER; ANTONIK, 2008).
Segundo Santos, Schmidt e Martins (2006) o índice de margem líquida indica quantas
unidades monetárias a empresa lucrou após a dedução de todas as despesas para cada $1,00 de
receita líquida. Ou seja, quanto maior seja o resultado, melhor, pois significa que a empresa
tem lucro através de suas vendas líquidas.
A margem líquida mede em termos percentuais o que sobra na venda dos produtos após a
empresa efetuar todas as deduções de suas despesas, inclusive juros e imposto de renda.
Quanto maior for este índice, maior será a probabilidade de alcançar um nível de alta
lucratividade (SILVA, 2016).
2.4.3 Custo operacional efetivo por litro de leite produzido
O custo operacional efetivo representa todos os custos diretos do produtor, os quais
apresentam desembolso ou dispêndio em dinheiro. O custo operacional efetivo por litro de
leite produzido é calculado dividindo-se o total do custo operacional efetivo pela quantidade
total de leite produzido. (EMBRAPA, 2000).
Segundo Marques (2006) os custos operacionais efetivos na pecuária leiteira são aqueles onde
ocorre efetivamente desembolso de dinheiro: alimentação, mão-de-obra, medicamentos,
reprodução, impostos, entre outros.
Este índice demonstra o percentual de custo operacional utilizado para produzir um litro de
leite. (EMBRAPA, 2000).
2.4.4 Retorno da atividade leiteira
Tomando como base a instrução técnica para o produtor de leite da EMBRAPA (2000): como
calcular a rentabilidade na atividade leiteira, o retorno ou rentabilidade da atividade leiteira é
mensurado pela divisão do valor da margem líquida pelo total dos custos.
Este indicador demonstra o quanto obtém-se de retorno líquido para cada R$1,00 gasto na
atividade. (EMBRAPA, 2000).

3. Aspectos Metodológicos
Quanto aos objetivos a pesquisa classifica-se como descritiva, uma vez que descreve a relação
custos versus rentabilidade de uma propriedade leiteira. Quanto aos procedimentos
caracteriza-se, como pesquisa bibliográfica por ter bases em livros, revistas, internet e outras
pesquisas relacionadas e como documental por se utilizar de dados extraídos de documentos
informais fornecidos pelo proprietário. Configura-se ainda como estudo de caso por ter sua
pesquisa centrada em apenas um caso que é o estudo de uma propriedade leiteira do
município de Teixeira Soares/PR.
Quanto à forma de abordagem do problema esta pesquisa foi classificada como quantitativa
que refere-se a utilização de dados quantificados para a apuração dos custos e para a análise
da rentabilidade da atividade leiteira.
A população considerada neste trabalho são as propriedades leiteiras do estado do Paraná e a
amostra selecionada para esta pesquisa é uma propriedade leiteira na localidade do Rio D’
Areia de Cima localizada no município de Teixeira Soares/ PR.
Optou-se pela coleta de dados e apuração de custos de dois anos - 2015 e 2016 visando dar
consistência ao método, (pois a atividade leiteira pode sofrer influencias externas como:
clima, doenças, preço, produção, etc.) por meio de notas fiscais, recibos e outros documentos
comprobatórios de pagamentos e recebimentos fornecidos pelo proprietário, além, de relatos
de gastos que não possuem notas, mas foram realizados para a manutenção da atividade
leiteira na propriedade.
Após a apropriação dos custos, foi levantada a produtividade da atividade leiteira para os anos
estudados. Para mensurar a produtividade foram utilizadas notas fiscais de venda do leite
além de informações obtidas do proprietário. Para o cálculo da rentabilidade foram
considerados como indicadores de rentabilidade da atividade leiteira: a margem bruta, a
margem líquida, o custo operacional efetivo por litro de leite produzido e o retorno da
atividade leiteira, conforme quadro a seguir:
RENTABILIDADE

COMPOSIÇÃO

Margem bruta

Margem líquida
Custo operacional
efetivo por litro de
leite produzido
Retorno da Atividade
Leiteira

INTERPRETAÇÃO
Quanto à empresa obtém de lucro
após a dedução dos custos
operacionais da empresa.
Quanto à empresa obtém de lucro
após a dedução de todos os
custos.
Demonstra o percentual de custo
operacional
utilizado
para
produzir um litro de leite.
Quanto se obtém de retorno
líquido para cada $ 1,00 gasto
nos custos da atividade.

FONTE: Adaptado de Matarazzo (2010), Velter e Missagia (2010) e Embrapa (2000)
Quadro 1: Indicadores de rentabilidade da atividade leiteira

A seguir, são demonstrados os cálculos dos custos e aplicação de indicadores sobre os dados
coletados.
4. Apresentação a Análise de Dados
A propriedade base para a pesquisa localiza-se em Rio D’ Areia de Cima, município de
Teixeira Soares/PR e possui uma área de 11 ha, destes 10 ha são destinados ao cultivo de
pastagens específicas e para o cultivo de milho para a silagem. A pastagem cultivada é

cortada e armazenada em forma de feno, o qual é utilizando, durante o ano para a alimentação
dos animais, e a silagem de milho, é armazenada em silos e também utilizada durante o ano
para a alimentação dos animais e 1 ha é utilizado pelas instalações da propriedade. O rebanho
leiteiro é composto por vacas da raça Holandesa e Jersey.
A mão de obra empregada na produção de leite é totalmente familiar, composta pelo casal e
um filho, estes são responsáveis pela manutenção da propriedade e pela elaboração das tarefas
de rotina.
A atividade é caracterizada pela produção em sistema de confinamento, onde os animais
permanecem em um galpão coberto, forrado com cama de serragem de madeira, para o
descanso, e uma área para a alimentação onde é fornecido feno, silagem de milho, ração
comercial e sal mineral.
A propriedade possuía em 2015 um plantel com 82 animais, com uma média de 44 vacas em
lactação, 13 vacas secas e 25 classificados como novilhas ou bezerras devido à faixa etária
(até 2 anos). Em 2016 o plantel era composto de 88 animais, com uma média no período de
48 vacas em lactação, 14 vacas secas e 26 novilhas e bezerras. A produtividade média por
animal em lactação dia foi de 19,36 litros ao dia no ano de 2015 e em 2016 a produção média
por animal dia teve um pequeno aumento ficando em 20,25 litros produzidos por animal ao
dia.
A média de idade para a primeira inseminação na propriedade é de 14 a 18 meses dependendo
do porte do animal, parindo a primeira cria por volta dos 24 meses de idade e produzindo por
um período de 8 a 9 anos, conforme informações repassadas pelo proprietário.
4.1. Custos e Receitas
Tomando por base modelo desenvolvido pela Embrapa Gado de Leite (2002), apurou-se os
custos de produção de leite na propriedade. Durante a pesquisa os custos encontrados foram:
2015
Custos
Custos Variáveis
174.650,55
Custos Fixos
82.369,76
Total dos Custos
257.020,31
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

Percentual
67,95%
32,05%
100,00%

2016
197.020,02
84.079,21
281.099,23

Percentual
70,09%
29,91%
100,00%

Tabela 1 – Levantamento de Custos da Atividade

Nota-se, na tabela 1, que os custos variáveis representam 67,95% do total dos custos de
produção no ano de 2015 e 70,09% em 2016. O aumento com os custos de alimentação
ocorreu devido ao aumento no preço das rações no ano devido à quebra da safra de grão neste
ano. No que tange os custos fixos estes representaram em 2015 um percentual de 32,05% do
total e em 2016 este percentual foi de 29,91% do total dos custos de produção. Os custos
variáveis apesar de terem aumentado em 2016, tendo um aumento de R$1.709,45 em relação
ao ano anterior, o seu percentual foi menor devido ao aumento nos custos variáveis da
atividade.
A tabela 2 demonstra a receita obtida nos anos analisados através da produção de leite e da
venda de animais no período.
Item
Produção Anual em Litros Produzidos
Valor Médio Recebido por litro
Receita de Venda de Leite
Nº de Bezerras Vendidas

2015
310.877
R$ 1,04
R$ 324.305,63
5

2016
354.847
R$ 1,11
R$ 394.525,17
7

Valor Médio Recebido por Animal
Receita de venda de bezerras
TOTAL DE RECEITAS
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

R$ 800,00
R$ 4.000,00
R$ 328.305,63

R$ 800,00
R$ 5.600,00
R$ 400.125,17

Tabela 2 – Receitas

Observou-se que a receita obtida na produção teve um acréscimo no período analisado, o que
se deve ao aumento na média de produção por vaca ao dia que passou de 19,36 l/dia para
20,25 l/dia, e ao aumento no valor médio pago por litro de leite que teve um aumento de R$
0,0686 no ano de 2016 em relação ao ano de 2015. As bezerras que não são absorvidas pela
propriedade são vendidas, no ano de 2015 foram 5 bezerras vendidas e em 2016 foram
vendidas 7 bezerras.
Para o cálculo dos índices de rentabilidade se fez necessário à separação dos custos
operacionais da atividade, que representam os custos com desembolso de dinheiro, eles estão
representados na tabela abaixo:
Custos Operacionais
Alimentos Concentrados
Alimentos Volumosos
Suplemento Mineral
Leite para bezerras
Energia/Combustível
Manutenção e reparos
Inseminação Artificial
Medicamentos e vacinas
Materiais de ordenha
Impostos e taxas
TOTAL DE CUSTOS
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

2015
87.180,25
44.763,60
8.942,50
568,00
17.114,77
4.429,54
4.490,00
5.222,77
1.939,12
6908,91
181.559,46

2016
48,02%
24,66%
4,93%
0,31%
9,43%
2,44%
2,47%
2,88%
1,07%
3,81%
100,00%

103.331,50
49.373,55
10.005,56
628,00
18.248,67
2.467,26
5.248,00
5.468,14
2.249,34
7618,36
204.638,38

50,49%
24,13%
4,89%
0,31%
8,92%
1,21%
2,56%
2,67%
1,10%
3,72%
100,00%

Tabela 3 – Custos Operacionais de Produção

Como pode-se observar os custos operacionais em 2015 foram de R$181.559,46 e no ano de
2016 foram de R$204.638,38 e o custo com maior representatividade entre os custos
operacionais foi o de alimentação que engloba os custos com alimentos concentrados e
volumosos que representaram em 2015, 72,67% do total e no ano de 2016, esse percentual foi
de 74,62% do total dos custos operacionais. O custo que menos possui representatividade
entre os custos operacionais é o custo com o leite destinado à alimentação de bezerras que
representou 0,31% nos dois anos analisados.
4.2. Índices de Rentabilidade
Para o calculo da rentabilidade da atividade leiteira foram considerados os seguintes
indicadores: a margem bruta pela receita e por litro de leite produzido, a margem líquida pela
receita e por litro, o custo operacional efetivo por litro de leite produzido e o retorno da
atividade leiteira.
O indice de margem bruta foi calculado deduzindo da receita bruta os custos operacionais e a
margem bruta unitaria dividindo a margem bruta pelo total de litros produzidos em cada ano
analizado, como demonstrado abaixo:
Item
Receita Bruta
(-) Custos operacionais
(=) MARGEM BRUTA

2015
R$ 328.305,63
R$ 181.559,46
R$ 146.746,17

2016
R$ 400.125,17
R$ 204.638,38
R$ 195.486,78

(/) Litros de leite produzidos
(=) MARGEM BRUTA UNITÁRIA
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

310.877
R$ 0,47

354.847
R$ 0,55

Tabela 4 – Margem Bruta

Observa-se que a margem bruta da propriedade no ano de 2015 era de R$146.746,17 e em
2016 foi de R$195.486,78 o que demonstra que após a dedução dos custos operacionais, a
propriedade ainda apresentou lucro bruto nos dois anos analisados. Em termos unitários, no
ano de 2015 o indicador foi de R$0,47 e em 2016 de R$0,55, o que demonstra que para cada 1
litro de leite produzido na propriedade os custos operacionais consumiram 53% do total da
receita bruta em 2015 e 45% em 2016. Apesar de os custos operacionais no ano de 2016
terem aumentado em relação a 2015 a produção em litros de leite teve um aumento superior
aos custos o que gerou uma margem bruta unitária de R$0,08 superior.
A margem líquida foi calculada deduzindo da receita bruta todos os custos da atividade e a
margem líquida unitária dividindo a margem líquida pelo total de leite produzido.
Item
Receita Bruta
(-) Total dos Custos
(=) MARGEM LÍQUIDA
(/) Litros de leite produzidos
(=) MARGEM LÍQUIDA UNITÁRIA
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

2015
R$ 328.305,63
R$ 257.020,31
R$ 71.020,31
310.877
R$ 0,23

2016
R$ 400.125,17
R$ 281.099,23
R$ 119.025,93
354.847
R$ 0,34

Tabela 5 – Margem Liquida

O indicador de margem líquida demonstra quanto à empresa obtém de lucro após a dedução
de todos os custos. Em 2015 o resultado obtido de margem liquida foi de R$71.020,31 e no
ano de 2016 R$119.025,93, indicando que a receita liquida esta sendo suficiente para cobrir
todos os custos inerentes a atividade. No ano de 2015 os custos consumiram 78,02% da
receita líquida e em 2016 o percentual foi de 69,83%. Por litro de leite produzido o indice de
margem liquida foi de R$0,23 e R$0,34 no periodo, apresentando um aumento de R$0,11.
Apesar do total de custos ter aumentado no ano de 2016 a produtividade por animal, a
quantidade de vacas em lactação e o preço recebido pelo litro de leite tambem aumentaram o
que possibilitou um acrescimo significativo neste indicador.
O indicador Custo Operacional Efetivo foi calculado dividindo-se o custo operacional pelo
total de litros produzidos em cada ano analizado.
Custos operacionais
(/) Litros de leite produzidos
(=) COE /litro de leite produzido
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

2015
R$ 181.559,46
310.877
58,40%

2016
R$ 204.638,38
354.847
57,67%

Tabela 6 – Custo Operacional Efetivo

O indice de custo operacional efetivo demonstra o percentual de custo operacional utilizado
para produzir um litro de leite. No ano de 2015 o indicador de COE foi de 58,40% e em 2016
foi de 57,67%. Apesar dos custos operacionais empregados para a produção de leite terem
aumentado de um ano para o outro, a produção de leite obteve um aumento um pouco maior
em relação aos custos o que possibilitou a redução do indice em 0,73%.

Tomando como base a instrução técnica da EMBRAPA (2000) o retorno da atvidade leiteira
foi calculado dividindo-se a margem líquida pelos custos da atividade.
Margem Líquida
(/) Custos da atividade
(=) RETORNO DA ATIVIDADE
Fonte: Dados da Pesquisa, (2017)

2015
R$ 71.020,31
257.020,31
27,63%

2016
R$ 119.025,93
281.099,23
42,34%

Tabela 7 – Retorno da Atividade Leiteira

Observa-se na Tabela 7 que no ano de 2015 o percentual de retorno líquido da atividade
leiteira era de 27,63% e no ano de 2016 o indicador foi de 42,34%, o que demonstra que para
cada R$1,00 investido na atividade se obteve aproximadamente um retorno para o ano de
2015 de R$0,27 e em 2016 o retorno foi de R$0,42. Os custos inerentes à atividade
representaram 72,37% da margem líquida da atividade em 2015 e 57,66% em 2016. Podemos
observar que a margem líquida teve um acréscimo de 40,33% e os custos de
aproximadamente 13%, o que propiciou um crescimento neste índice de 14,71% e um
acréscimo no lucro líquido da atividade de R$48.005,62 no ano de 2016 em relação a 2015. O
acréscimo no retorno da atividade se deve ao incremento na produção de leite devido ao
aumento no numero de matrizes em lactação que propiciou um aumento na quantidade de
leite produzido e o preço recebido pelo litro de leite também foi maior no ano de 2016 em
relação a 2015 proporcionando uma receita liquida superior.
5 Considerações Finais
A pecuária bovina constitui-se em uma atividade econômica relevante no Estado do Paraná.
Notadamente na Região Centro-Sul, onde a pesquisa foi realizada, que caracteriza-se por
pequenas propriedades rurais, o controle dos custos e rentabilidade reveste-se de importância.
Nesse sentido, verifica-se que a população do Município de Teixeira Soares reside, em sua
maioria, na área rural e a atividade leiteira além de poder ser desenvolvida em pequenas
glebas de terra, utiliza-se de mão-de-obra familiar e de forma concomitante com outras
formas de geração de renda.
A pesquisa atingiu seus objetivos ao identificar e calcular os custos de produção e analisar os
indicadores de rentabilidade da atividade. O conhecimento dos índices técnicos e econômicos
das explorações agropecuárias e da propriedade como um todo possibilita a identificação de
possíveis pontos de estrangulamento no processo produtivo, fornecendo subsídios à ação do
extensionista e à tomada de decisão pelo produtor rural.
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