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Resumo: A presente pesquisa tem como objetivo analisar os custos de produção, 
riscos e retorno da atividade de Pecuária Leiteira na propriedade X. Visando atender 
o objetivo foram analisados os dados financeiros e contábeis da propriedade em 
questão. Para tanto, o trabalho se configura como uma pesquisa aplicada, descritiva 
e de campo. Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas e 
a observação participante em meio a propriedade. 
Palavras-chave: Administração Financeira. Pecuária leiteira. Custo de produção.   

 

Abstract: This research aims to analyze the production costs, risks, and return of the 
dairy farming activity on property X. In order to meet the objective, the financial and 
accounting data of the property in question were analyzed. Therefore, the work is 
configured as applied, descriptive, and field research. For data collection, semi-
structured interviews and participant observation were carried out on the property. 
Keywords: Financial Administration. Dairy farming. Production cost. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O sucesso de qualquer negócio geralmente ocorre devido a uma boa gestão 

financeira, no ramo da pecuária leiteira não é diferente. Ter conhecimento da 

administração financeira pode auxiliar na gestão do negócio, pois ao otimizar o capital 

é possível adquirir novos recursos para o empreendimento, além de auxiliar na 

tomada de decisão. Porém, grande parte dos agricultores familiares não costumam 

realizar um registro financeiro utilizando as ferramentas contábeis e administrativas, 

podendo não ter conhecimento do real valor de sua produção, impedindo de aproveitar 

melhor sua fonte de renda. 

Com base nisto, a presente pesquisa foi realizada em uma propriedade 

localizada no Oeste do Paraná, com objetivo de analisar os custos de produção, os 
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riscos e o retorno da atividade de pecuária leiteira. Foi analisado o ambiente interno e 

externo da propriedade com o intuito de identificar os pontos fracos do negócio, e 

juntamente com o proprietário foi construído um modelo de gestão financeira, para 

compreender a análise econômica. 

Para tal pesquisa foi inicialmente apresentado referencial teórico para 

embasar o estudo, buscou-se o histórico da introdução da pecuária leiteira no Mundo, 

Brasil e Estado, a importância de uma boa gestão financeira na propriedade rural e a 

importância da agricultura familiar para a sociedade. Para a coleta dos dados, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com o proprietário e, para compreender 

melhor o ambiente em que se encontra a propriedade, foi utilizada a observação 

participante. 

A análise dos custos de produção da propriedade foi realizada a partir da 

utilização de gráficos e ferramentas da administração. Primeiramente foi elaborada 

uma análise SWOT para identificar os pontos fortes e fracos do negócio, na sequência, 

foi construído um fluxo de caixa, e a partir disso, foram realizadas análises financeiras 

por meio de gráficos. Logo após as análises, foi proposto, ao proprietário, um plano 

de ação a partir da ferramenta 5W1H com intuito de sugerir melhorias para o 

empreendimento. 

Neste contexto, o presente artigo foi organizado inicialmente apresentando 

conceitos da pecuária leiteira e da administração financeira, em seguida foi realizada 

uma análise das entrevistas e da observação participante e, a partir desta coleta de 

dados, foram desenvolvidas as análises da propriedade X. Teve-se como intenção 

propor sugestões de melhorias a partir de um plano de ação, que podem auxiliar o 

proprietário na gestão de sua propriedade. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O início do consumo de leite de origem animal ocorreu no Oriente Médio, 

devido ao fato da humanidade sentir a necessidade de adquirir fontes de alimentos de 

maior acessibilidade. A partir disto, o primeiro animal domesticado para tal finalidade 

foi a vaca, em seguida a cabra, entre o período de 9000 e 8000 A.C (VALVERDE, 

2015). 

No Brasil, segundo Valverde (2015), durante o período colonial foi a fase em 

que o gado começou a ser explorado e, em meados do século XIX, o leite começou a 
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ser produzido e consumido, porém como produção secundária devido não haver 

muitos animais voltados para este fim. E somente no século XX, durante o mandato 

de Getúlio Vargas, o leite foi classificado como um dos alimentos essenciais, devido 

à chegada da ciência da nutrição.  

A pecuária leiteira vem se desenvolvendo no decorrer dos anos em vários 

estados do país, destacando-se o Paraná. Segundo o Governo do Estado (2019), o 

Paraná se tornou o segundo maior produtor do país com a marca de 4,4 bilhões de 

litros produzidos no ano de 2018, ficando somente atrás de Minas Gerais que produziu 

8,9 bilhões de litros no mesmo ano.  

Segundo dados da Emater (2020), a região oeste do Paraná tem hoje 23.990 

proprietários que atuam no ramo da pecuária leiteira, distribuídos em 48 municípios 

nesta região, onde pecuaristas estão aprimorando constantemente o rebanho, a 

produção e a qualidade do leite. 

O leite e seus derivados vêm ganhando espaço na mesa do consumidor, 

devido ao seu potencial nutritivo. Além disto, sua produção vem se destacando 

gradativamente no decorrer dos anos e passou a ser considerada uma forma de 

diversificação nas propriedades rurais (ANDRADE; FRANCO, 2018). 

 Sendo um empreendimento que gera riqueza, é necessário que os produtores 

adquiram conhecimentos relacionados à parte financeira e contábil para melhor 

administrar sua produção. A administração financeira e a contabilidade são 

ferramentas fundamentais para uma boa gestão e otimização dos recursos 

disponíveis (CREPALDI, 2016). Sendo assim, na pecuária leiteira, o cenário é o 

mesmo. 

 

O sucesso de qualquer empreendimento está subordinado a uma 
administração eficiente. É justamente nesse aspecto que a Empresa Rural 
brasileira apresenta uma de suas mais visíveis carências, prejudicando todo 
o processo de modernização da agropecuária. (CREPALDI, 2016, p.83) 
 

A importância econômica para toda e qualquer propriedade rural é 

extremamente necessária, dentre as atividades rurais, a pecuária leiteira vem se 

destacando nas pequenas propriedades. O investimento dos produtores, das 

cooperativas em adotar novas tecnologias para a atividade e ao clima temperado junto 

com terras produtivas, tem colaborado para a produção da alimentação do gado 

leiteiro, tornando o Estado do Paraná, o segundo maior produtor de leite do país 

(CANAL RURAL, 2019). 



26 
 

A administração financeira, na pequena propriedade rural, é de extrema 

relevância, pois para a gestão do negócio, as decisões a serem tomadas envolvem 

um grande capital a ser administrado, por isso é interessante para o proprietário ter 

noção da rentabilidade, da lucratividade e da margem de contribuição do seu negócio 

a partir da Demonstração do Resultado do Exercício e sabendo as aplicações de seu 

capital investido pelo Balanço Patrimonial, podendo assim então controlar melhor os 

seus gastos (CREPALDI, 2016). 

Sendo assim, o controle financeiro é uma prática que deve ser adotada no 

ambiente rural.  Entender conceitos contábeis pode auxiliar nas tomadas de decisões 

e melhorar o resultado ao final do mês, entendimento mais relevante ainda, quando 

se trata da gestão da agricultura familiar. 

 

Podemos descrever a agricultura familiar como uma forma de organização 
social, cultural, ambiental e econômica, na qual são desenvolvidas atividades 
que podem ser ou não de origem agropecuária.  A agricultura familiar está 
associada às formas de cultivo da terra e produção rural, onde a mão de obra 
é majoritariamente proveniente do núcleo familiar. (CAMPOS, 2020, não p.) 

 

O agricultor familiar ter uma boa administração financeira colabora para 

manter a subsistência da família. 

 

Caso o agricultor familiar não faça uso desses mecanismos econômicos é 
provável que não tenha conhecimento da quantidade de custos e receitas de 
todo o seu empreendimento, podendo estar ganhando apenas para 
sobreviver e não desfrutando de um negócio que gere mais do que só o 
esperado, mas que apresente grandes vantagens econômicas. (SANTOS et 
al., 2019, não p.) 
 

Concorda-se que o agricultor familiar deve fazer uso de ferramentas da 

administração financeira para assim ter uma noção de seu rendimento. A ideia 

apresentada sobre a importância financeira para a agricultura familiar, se relaciona 

com a permanência da atividade, pois esta se torna importante para a sociedade e 

para o país. 

 

[...] ao camponês ou ao agricultor familiar, o fato é que estes têm importante 
papel social para o desenvolvimento do país, pois a agricultura que praticam, 
a chamada agricultura camponesa ou familiar, consiste em um fator mitigador 
do êxodo rural e gerador de recursos para as famílias com menor renda, 
contribui para a geração de riqueza, considerando a economia não só do 
setor agropecuário, mas do próprio país. (ALVES, 2019, p.868) 

A agricultura familiar é um negócio que envolve diversas atividades que geram 

recursos para a sustentabilidade da sociedade e, dentre elas, a pecuária leiteira é uma 
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das principais. Para os agricultores familiares a pecuária leiteira está presente em 36% 

dos estabelecimentos cuja renda vem de economia familiar, (ZOCCAL; SOUZA; 

GOMES, 2005). 

De acordo com Filippsen e Pellini3 (1999 apud SILVA; TSUKAMOTO, 2001), 

pequenas propriedades que exercem a pecuária leiteira possuem um importante papel 

econômico para a sociedade, pois a atividade se utiliza de mão-de-obra familiar e 

possibilita a entrada mensal de renda, além de favorecer o pecuarista em épocas de 

dificuldades financeiras. A atividade possui recursos de alta liquidez, como o rebanho, 

cuja produção de leite colabora como fonte alimentar para a família. São estes fatores 

que tornam o empreendimento favorável para o pequeno produtor manter sua 

permanência no campo. 

A partir do exposto, desenvolveu-se uma pesquisa com o intuito de analisar 

os custos de produção, riscos e retorno da atividade de Pecuária Leiteira em uma 

propriedade X.  Caracterizado como aplicado  e descritivo, o estudo busca entender 

problemas específicos com intuito de gerar conhecimento para executar na prática 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009), e, segundo Gil (2002, p.42), dentre as características 

da pesquisa descritiva está a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. 

Trata-se de uma pesquisa de campo, já que 

 

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (LAKATOS; 
MARCONI, 2003, p. 186) 

 

Dessa forma, para a coleta de dados, foi realizada entrevista semiestruturada 

com o proprietário e também feita a observação participante. Para Lakatos e Marconi 

(2006), a observação participante consiste na participação do pesquisador nas 

atividades comuns que os membros do grupo pesquisado realizam, sendo assim 

possibilitando uma visão clara e rápida do cenário da pesquisa, facilitando a coleta de 

dados. O pesquisador, neste caso, participa das atividades da produção e da parte 

financeira da propriedade. 

                                            
3 FILIPPSEN, L. F.; PELLINI, T. Cadeia produtiva do leite- prospecção de demandas tecnológicas do 
agronegócio paranaense. Londrina: IAPAR, 1999.  
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Em relação à entrevista, segundo Lakatos e Marconi (2006, p. 92), 

caracteriza-se como “um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 

de natureza profissional”. Segundo Andrade (2010), a entrevista semiestruturada 

permite ao entrevistado contribuir com liberdade o que está sendo abordado, sem 

desvio do objetivo da entrevista. 

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2020, em uma propriedade 

localizada na região oeste do Paraná. A partir da realização da entrevista, foram 

coletados dados referentes ao fluxo de caixa, entradas, saídas, custos para a 

produção e gestão do negócio, sendo que as entrevistas foram organizadas em três 

partes, sendo aplicadas mensalmente a partir de abril. 

A propriedade X está localizada no munícipio de Terra Roxa no Estado do 

Paraná, executa suas atividades de produção dentro das características da agricultura 

familiar, sendo que sua principal atividade é a pecuária leiteira. De acordo com a 

entrevista, o proprietário atua no ramo há vinte e um anos, possuindo um domínio de 

10 alqueires de terra, sendo que utiliza de 7 alqueires para plantio de milho para a 

produção da silagem e, os 3 alqueires restantes são ocupados pela moradia, o 

barracão e o espaço para o rebanho.  

Segundo dados da pesquisa, o proprietário tem um plantel de vacas de raça 

Holandesa e Jersolanda, um rebanho composto de 45 vacas adultas, dentre elas, 24 

são para lactação. A escolha dessas raças se explica por serem adequadas para a 

produção de leite. Em relação ao trato, é utilizada silagem de milho com resíduo de 

soja e como complementação, sal para bovinos, resíduo de mandioca e pastagem. A 

tecnologia utilizada para a coleta do leite é a ordenhadeira canalizada, que possibilita, 

através de tubos, automatizar a transferência do leite para um resfriador com 

capacidade de 1200 Litros, além de facilitar o processo de higienização. 

Ao ser questionado sobre como se organiza financeiramente, o proprietário 

respondeu que costuma registrar de forma manuscrita suas entradas, saídas, as 

contas familiares e também de gastos futuros. Relatou também, que sente 

dificuldades ao anotar seu fluxo de caixa, que é elaborado mensalmente sem a 

contratação de um serviço de contabilidade.  

Ao ser questionado se consegue manter-se financeiramente com sua 

produção, o proprietário respondeu que faz uso de empréstimo, uma vez por ano, em 

épocas de seca, com a finalidade de conseguir capital para a compra da alimentação 
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do gado. Nesse período precisa recorrer a compra de plantações de milho de terceiros 

e outros tipos de alimentação, como grama, feno e capim.  

Em relação às dificuldades financeiras, o proprietário relatou que o período do 

mês de abril até o mês de junho é crítico, pois é o período do pagamento do 

empréstimo. Destacou que a alimentação é sua maior preocupação, pois é o fator que 

mais importa para a gestão do negócio e que, a partir dela, surgem os imprevistos, 

devido a sazonalidades e a condições climáticas imprevisíveis que causam prejuízos 

às plantações do proprietário, cuja finalidade é produzir a silagem de milho.  

Para melhor compreensão da dinâmica da propriedade e visando atender o 

objetivo, foi elaborado um quadro apresentando as forças e fraquezas percebidas. 

Baseou-se na ferramenta denominada SWOT, que, segundo Daychoum (2007), 

auxilia na análise do ambiente de uma organização, sendo base para a construção de 

um planejamento estratégico. 

 

QUADRO 1 – ANÁLISE SWOT 

A
N

Á
L
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E
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N

T
E

R
N

A
 FORÇAS FRAQUEZAS 

- Rebanho com giro de lactação sustentável 
para os meses de outubro, novembro e 
dezembro; 
- Capital de alta liquidez para eventuais 
imprevistos (Rebanho); 
- Mão de obra familiar; 
- Terreno próprio para plantação de milho 
para silagem. 

- Dificuldades na gestão financeira; 
- Pouca produção de leite em períodos que 
há mais gastos; 
- Rebanho com incidência de doenças que 
refletem na redução da quantidade de leite 
produzido. 
 

A
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T
E

R
N

A
 OPORTUNIDADES 

 
AMEAÇAS 

- Adesão de novas tecnologias para gestão 
financeira; 
- Benefício de crédito devido a ser uma 
propriedade familiar; 
- Valorização do preço do leite. 

- Queda no preço do leite devido à 
sazonalidade; 
- Aumento dos preços dos recursos para 
gestão do negócio; 
-Condições climáticas imprevisíveis para as 
plantações de milho. 

 FONTE: O Autor (2020)  
 

 

A partir do Quadro 1, pode-se perceber que a propriedade possui riscos 

relacionados à sazonalidade, como o aumento de preços dos recursos, além de 

possuir pouco gado em lactação no período de mais gastos. Há também a 

possibilidade de incidência de doenças, que podem afetar a produção de leite, o que 

consequentemente dificulta a gestão do negócio, diminuindo o poder de compra de 

recursos, como a alimentação. 
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Em contrapartida, a propriedade possui um rebanho de tamanho considerável, 

que pode ser usado como capital reserva em situações de crise. Possui, também, um 

giro de lactação eficiente, após o período de crise financeira, além do fato do 

proprietário utilizar-se de mão de obra familiar, sem a necessidade de contratação de 

funcionários. Como oportunidade, acredita-se ser possível adotar novas tecnologias 

para facilitar o registro financeiro.  

Em relação às fraquezas identificadas, a partir da análise SWOT, percebeu-

se que a dificuldade financeira está relacionada com as ameaças apresentadas. O 

fato de não haver receita da venda de leite ao laticínio, impede o proprietário de 

reservar capital para os meses seguintes, dificultando a gestão da propriedade. 

Entende-se, portanto, que o problema identificado está relacionado à gestão 

financeira. Diante disso, fez-se uma verificação de como o proprietário realiza o 

controle financeiro da propriedade, inclusive os gastos familiares. Conforme Figura 1, 

estes eram controlados a partir de registros manuscritos.  

FIGURA 1- REGISTRO MANUSCRITO- SAÍDAS E ENTRADAS

 

FONTE: O Autor (2020) 

 

O registro das entradas e saídas eram realizadas de forma manuscrita, há o 

registro do valor recebido da venda de leite no laticínio e a soma realizada se refere à 

venda caseira de leite. Já os custos estão relacionados abaixo e subtraídos da 

entrada. Ao se fazer o controle desta maneira, o fluxo de caixa está sujeito a maior 

probabilidade de apresentar erros, pois o proprietário se compromete a anotar apenas 

o que vem na memória quando tem tempo para realizar as anotações, geralmente no 
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final do dia de trabalho. Essa forma de registro deixou de ser realizado, a partir do 

momento em que o proprietário concordou em adotar ferramentas e aplicativos com o 

uso da tecnologia para a gestão financeira. 

No Quadro 2, foi elaborado um modelo teste de controle financeiro, junto com 

o proprietário. Foi realizada a proposta para a compreensão do fluxo financeiro da 

propriedade com objetivo de possibilitar a construção de uma análise com dados mais 

precisos. 

Após a utilização de ferramentas como o Excel, para realizar o controle 

financeiro, percebeu-se que o fluxo de caixa apresentou dados mais detalhados, 

facilitando o entendimento e oferecendo uma visão mais simplificada, possibilitando 

uma noção da previsão nos próximos meses, conforme apresentado no Quadro 2. 

 

QUADRO 2- FLUXO DE CAIXA DA PROPRIEDADE X 

 

FONTE: O Autor (2020) 

 

Foram registradas, durante os seis primeiros meses do ano de 2020, as 

receitas e despesas da propriedade X, com o propósito de que os dados sirvam de 

base para a projeção do fluxo de caixa anual. Pode-se perceber que as receitas são 

referentes ao pagamento do laticínio, vendas caseiras e a venda de gado. As 

despesas são formadas pelos custos com energia, ração, resíduo de soja, resíduo de 

mandioca, vacina, plantação e silagem. Verificou-se que os principais custos para a 

gestão do negócio estão relacionados à alimentação do rebanho, destacando-se 

principalmente a ração, que apresentou maior valor dentre todos os custos 

relacionados. 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

RECEITAS

Pagamento do laticínio R$ 26.099,60 R$ 26.199,00 R$ 25.539,84 R$ 25.599,36 R$ 21.239,60 R$ 20.898,90

Vendas caseiras(leite) R$ 560,00 R$ 600,00 R$ 879,00 R$ 650,00 R$ 935,00 R$ 940,00

Venda de gado R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00 R$ 2.600,00

TOTAL DE RECEITAS R$ 26.659,60 R$ 26.799,00 R$ 26.918,84 R$ 26.249,36 R$ 27.674,60 R$ 24.438,90

DESPESAS

Energia R$ 700,00 R$ 630,00 R$ 650,00 R$ 700,00 R$ 450,00 R$ 560,00

Ração R$ 9.000,00 R$ 9.100,00 R$ 9.800,00 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ 9.500,00

Resíduo de soja R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

Resíduo de mandioca R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 2.000,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.000,00

Vacina R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00

Plantação de milho R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.600,00 R$ 960,00 R$ 1.600,00

Silagem R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00 R$ 2.700,00

TOTAL DE DESPESAS R$ 12.400,00 R$ 14.430,00 R$ 17.350,00 R$ 18.500,00 R$ 15.610,00 R$ 16.600,00

RESULTADO R$ 14.259,60 R$ 12.369,00 R$ 9.568,84 R$ 7.749,36 R$ 12.064,60 R$ 7.838,90

Fluxo de caixa da propriedade X
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Ainda em relação às receitas e aos custos fez-se um levantamento referente 

à receita de venda de leite ao laticínio da propriedade X, durante o período de seis 

meses, conforme Gráfico 1. 

 
GRÁFICO 1 – RECEITA DE VENDA DO LEITE PARA LATICÍNIO 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Percebe-se que nos primeiros quatro meses a receita de venda de leite ao 

laticínio se manteve estável tendo pouca variação, mas a partir do mês de maio 

ocorreu uma queda no valor do total pago, seguido de outra queda no valor de 

R$340,70 no mês de junho.  Ao ser questionado sobre estas quedas, o proprietário 

respondeu que foi devido à redução da produção no período de secagem das vacas, 

no qual se interrompe a ordenha, preparando o animal para o parto, conforme Gráfico 

2. 

 
GRÁFICO 2 – PRODUÇÃO E VALOR POR LITRO 

 
FONTE: O Autor (2020) 
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Pode-se observar que o valor pago ao produtor por litro de leite apresentou 

queda no mês de abril, mas em contrapartida a quantidade de leite produzida pela 

propriedade apresentou um ganho de 1.368 litros, em relação ao mês anterior, desta 

forma equilibrando o valor da receita de venda ao laticínio. Porém, nos meses 

seguintes a quantidade de leite produzida apresentou uma perda, sendo de 4.456 

litros no mês de maio e no mês de junho apresentou uma perda de 1.982 em relação 

ao mês anterior, porém o valor do leite teve um aumento crescente devido a 

sazonalidade.  

Percebeu-se que a quantidade de leite ofertada no mercado interfere no valor 

pago, por questões de oferta e demanda, conforme Gráfico 3, que representa a 

dispersão visando identificar o coeficiente de correlação entre estas variáveis. O que 

segundo Werkema4 (2006 apud TRIVELLATO, 2010), o diagrama de dispersão é 

gráfico utilizado para medir a correlação entre duas ou mais variáveis. 

 
GRÁFICO 3 – CORRELAÇÃO QUANTIDADE PRODUZIDA X R$/LITRO 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Os dados apresentados permitem a identificação de um coeficiente de 

correlação de -0,88, o que, segundo a análise do Coeficiente de Correlação de 

Pearson, representa uma correlação negativa forte, em que a elevação de um fator 

interfere na redução de outro com grande intensidade.  Demonstra-se, desta forma, a 

existência de uma correlação negativa entre a quantidade de leite produzida e o preço 

                                            
4 WERKEMA, M. C. C. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos. Belo 
Horizonte: Werkema Editora Ltda, 2006 
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pago, significando que, conforme a produção de leite reduz, o valor do preço pago por 

litro aumenta, fato que ocorre devido à questão de oferta e demanda. Nos meses de 

inverno a produção de leite diminui por razões que afetam o ciclo de lactação do gado, 

além de reduzir a qualidade das pastagens devido ao frio. Estes fatores são 

extremamente relevantes para o planejamento e a tomada de decisões no decorrer 

do ano.  

No Gráfico 4, apresentam-se as demais receitas ocorridas durante o período 

analisado. 

 

GRÁFICO 4 – RECEITA DE VENDA - DIVERSOS

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Pode-se notar que os meses em que a receita da venda caseira de leite 

apresentou ganhos, R$ 279, 00, foi justamente no período em que houve perda no 

valor de venda para o laticínio. Em relação à receita da venda de gado, nos meses de 

março, maio e junho ocorreu variações nos valores devido à quantidade de gado 

vendida. 

No Gráfico 5, são apresentadas todas as despesas registradas durante o 

período de seis meses de forma detalhada. 
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GRÁFICO 5 – DESPESAS 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Pode-se notar que o custo da ração apresenta maior participação nas 

despesas ao longo dos meses, possuindo pouca variação no valor, em relação ao 

resíduo de mandioca. Apenas no mês de janeiro não ocorreu a compra de mandioca 

e o custo de energia teve pouca variação de consumo durante o período estudado. 

Apenas nos meses de março e junho há custos com vacina. Durante os meses de 

abril, maio e junho ocorreu a compra de recursos para plantação como, por exemplo, 

sementes, adubo.  

Em relação aos custos de resíduo de soja e silagem de milho, conforme 

Quadro 3, apresentam os valores mensais produzidos por rateio, visto que foi 

realizada uma compra única no mês de fevereiro. Com base nisto realizou-se um 

rateio, para compreender o consumo mensal, informações subdivididas nos Quadros 

3 e 4, e também no Gráfico 6.  

 

QUADRO 3 – ESTOQUE DE SILAGEM 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Nota-se, no Quadro 3, que no mês de janeiro a propriedade possuía um 

estoque de R$16.200,00 em silagem de milho e um consumo de R$2.700,00 por mês, 
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tendo em média um consumo diário de R$90,00. Percebe-se que no mês de maio foi 

realizada uma compra de silagem no valor de R$6.750,00, elevando o valor do 

estoque para R$9.450,00. 

 

QUADRO 4 – ESTOQUE DE RESÍDUO DE SOJA 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

No Quadro 4, o estoque de resíduo de soja teve início a partir do mês de 

fevereiro com uma compra no valor de R$6.000,00, tendo um consumo mensal 

avaliado em R$1.000,00, com exceção do mês de fevereiro devido ao consumo de 

resíduo de soja ser de apenas 15 dias. Observa-se que o consumo diário de resíduo 

de soja é de aproximadamente R$33,33, conforme Gráfico 6. 

 

GRÁFICO 6 – CONSUMO MENSAL DE SILAGEM E RESÍDUO DE SOJA 

 
FONTE: O Autor (2020) 

  
 

A análise do consumo de silagem e resíduo de soja se torna um fator essencial 

para a programação da sua aquisição, evitando que ocorra a falta destes produtos e 

auxiliando no planejamento financeiro para os meses seguintes. 
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A partir da análise das receitas e despesas da propriedade, fez-se um 

comparativo das receitas e despesas totais com o resultado financeiro, conforme 

Gráfico 7. 

 
GRÁFICO 7 – CUSTOS X FATURAMENTO 

 
FONTE: O Autor (2020) 

 

Percebe-se que as receitas totais mensais tiveram poucas variações nos 

meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Em relação ao mês de junho, houve 

uma queda no valor, ocorrido por causa da redução na produção.  

Em relação às despesas, o mês de janeiro possuiu poucos custos envolvidos, 

já no período de fevereiro a abril as despesas foram crescentes devido a gastos 

sazonais. No mês de maio houve uma redução nas despesas no valor de R$2.890,00, 

em relação ao mês anterior, já no mês seguinte as despesas totais tiveram um ganho 

de R$990,00. 

Em relação ao resultado financeiro ao final de cada mês, percebe-se que, no 

período de janeiro a abril, o resultado teve uma queda constante, isto está relacionado 

às despesas desses meses, as quais tiveram um aumento constante devido à compra 

de resíduos de mandioca e soja, que são vendidos em período sazonal. Já no mês de 

maio houve um aumento no valor do resultado com a venda do gado, que colaborou 

para quitar as despesas do mês em questão. No mês de junho ocorreu uma queda no 

valor do resultado financeiro devido à perda de produção de leite junto com a redução 

da quantidade vendida de gado. 
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Foi relatado pelo proprietário que, no mês de abril, se utiliza de um empréstimo 

e paga-se o do ano anterior como forma de uso de capital para compra de recursos. 

Isso faz com que seja necessário reservar capital ao longo dos meses, para efetuar o 

pagamento do empréstimo. Evidencia-se, assim, a importância da utilização do fluxo 

de caixa para planejamento e controle financeiro. 

A partir dos dados analisados, com o objetivo de propor sugestões de melhoria 

para minimizar as fraquezas identificadas, utilizou-se a ferramenta 5w1h, pois 

segundo Marshall Junior (2012), a 5w2h é uma ferramenta representada por quadros 

ou tabelas que auxiliam na análise dos problemas, formulando um plano de ação. De 

acordo com Ferreira et al. (2014), a 5w1h tem o mesmo propósito da 5w2h, porém só 

são descartados os custos para a análise da ferramenta.  

Sendo assim, foi proposto ao proprietário um plano de ação conforme o 

Quadro 5. 

 

QUADRO 5 – 5W1H 

O QUÊ? POR QUÊ? ONDE? QUANDO? QUEM? COMO? 

Inseminação 
artificial 
programada 

Para equilibrar o 
número de vacas 
em lactação no 
período de 
escassez de leite 

Vacas da 
propriedade X 
que estiverem 
no período 
fértil 

No período 
dos meses 
de outubro 
e 
novembro 

O proprietário 
realiza a 
compra e a 
programação, e 
a aplicação é 
realizada pelo 
Veterinário  

Intercalar 
grupos de 
gados para 
inseminação 
em períodos 
diferentes 

Pesquisa, 
análise e 
adoção de 
novos 
métodos de 
prevenção de 
doenças 

Os métodos já 
utilizados não 
estão 
apresentando 
resultados 
notáveis, pois 
ainda há 
ocorrências de 
doenças 

Na 
propriedade X 

Dentro de 
um mês 

O proprietário 
em conjunto 
com um 
funcionário da 
cooperativa X  

Através de 
informações 
na área da 
pecuária 
leiteira, se 
avaliará quais 
métodos são 
possíveis de 
adotar, 
visando os 
aspectos de 
custo/ 
benefício 

Implementar 
um registro 
de estoque 
de 
alimentação 

Realizar 
projeções futuras 
ajuda a planejar 
melhor e tomar 
ações 
necessárias para 
não faltar a 
alimentação do 
gado 

Na 
propriedade X 

Dentro de 
um ano 

O proprietário 
junto a um 
integrante de 
sua família 

A partir de 
ferramentas 
tecnológicas 
como o 
Excel, será 
elaborado um 
sistema de 
registro de 
estoque de 
alimentação 
com a função 
de previsão 
futura, 
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através de 
um rateio da 
quantidade 
consumida 
por mês 

Compra de 
novos tipos 
de 
alimentação 

Ter novas 
alternativas de 
alimentação 
auxiliam em 
períodos de 
imprevistos 

Na 
propriedade X 

Dentro de 
um ano 

O proprietário  

Compra de 
resíduo de 
milho e 
silagem de 
milheto 

Fazer o 
registro 
financeiro a 
partir de 
aplicativos de 
celular 

Pela praticidade 
de registro das 
informações, 
pois um aparelho 
portátil como o 
celular o registro 
se torna rápido a 
qualquer 
momento 

Na 
propriedade X 

Dentro de 
um ano 

O proprietário 
junto a um 
integrante de 
sua família 

Fazendo o 
uso de 
aplicativos de 
celular 

FONTE: O Autor (2020) 

  
 

Conforme a análise do ambiente interno e externo da propriedade obtida por 

meio da ferramenta SWOT, percebeu-se que os riscos da propriedade estão 

relacionados a fatores que interferem na produção de leite, como a sazonalidade, 

alimentação e doenças no rebanho. Pensando nestes aspectos, foi sugerido ao 

proprietário adotar a inseminação artificial programada, para que, nos meses do 

inverno, quando o preço do leite estiver mais valorizado, haja um maior número de 

gado em lactação, aumentando a produção. 

Em relação às doenças, foi sugerido ao proprietário adotar novos métodos de 

prevenção, pois os existentes não estão proporcionando resultados favoráveis, 

prejudicando assim a produção do leite. De acordo com pesquisas e informações 

coletadas em revistas oferecidas pela cooperativa X, é possível prevenir algumas 

doenças com vacinação periódica.  

No quesito alimentação, foi proposto adotar um sistema de projeção de 

estoque futuro, para melhor gestão, podendo assim se antecipar caso haja falta do 

trato, buscando novas alternativas de alimentação do gado nos períodos de escassez. 

Como o resíduo de milho que pode ser utilizado com a mistura da silagem de milho e 

resíduo de soja, assim, economizando a alimentação para que não ocorra a falta até 

a próxima safra de milho para a silagem. Outra alternativa de alimentação seria a 

silagem de milheto nos períodos em que não há possibilidade de plantio do milho. 
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Em relação às dificuldades na gestão financeira, propõe-se ao proprietário a 

utilização de aplicativos de celular5, para controle do orçamento e do registro das 

finanças, por ser um método portátil e de fácil entendimento em seu manuseio, além 

de agilizar o registro, podendo realizar as anotações no momento em que as 

atividades ocorrem, descartando o registro das informações com base na memória do 

proprietário, evitando possíveis falhas no fluxo de caixa. 

O plano de ação proposto tem como intuito sugerir melhorias para a 

propriedade X, visando amenizar os riscos identificados, colaborando no aumento da 

produção de leite no período de inverno, otimizando a gestão de estoque da 

alimentação do gado e sugerindo a adoção de ferramentas tecnológicas para a gestão 

financeira, caso haja interesse do proprietário. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo analisar os custos de produção, os 

riscos e o retorno da atividade de pecuária leiteira da propriedade X. A partir das 

informações obtidas pelas entrevistas semiestruturadas e a observação participante, 

foram desenvolvidas as análises. Identificou-se que a propriedade possui grande parte 

de seus problemas relacionados à sazonalidade e variáveis que afetam a produção 

de leite, fatores que interferem na produção da alimentação do gado, gerando 

escassez no trato, forçando o produtor a recorrer a empréstimos, prejudicando assim 

seu planejamento econômico. 

A partir das análises financeiras realizadas, com base no modelo de fluxo de 

caixa apresentado pelo proprietário, identificou-se o período de dificuldade financeira, 

que ocorre a partir do mês de abril. Também foi identificada uma queda na produção 

de leite no período de inverno, época em que o preço do leite se encontra mais 

valorizado. 

Por meio de ferramentas da administração como a 5W1H foi construído um 

plano de ação para propor soluções e sugestões para os problemas identificados, 

visando melhorar o nível de produção de leite, auxiliar na gestão do consumo da 

alimentação do gado, buscando novas alternativas de alimentação e realização do 

                                            
5 Orçamento Fácil, Mobills e Organizze. 
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registro financeiro a partir do uso da tecnologia. A partir destas sugestões, cabe ao 

proprietário a decisão de implementá-las. 

Este artigo oferece a possibilidade para novas pesquisas na área, podendo 

servir de fonte para futuros trabalhos acadêmicos como pesquisas que apresentem 

propostas para os problemas decorrentes da sazonalidade, sendo este um dos fatores 

que afeta a pecuária leiteira, interferindo na rentabilidade do negócio. 
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