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RESUMO 

 

Objetivou-se analisar e mensurar o desempenho econômico plurianual da atividade leiteira a 

partir de dados obtidos de seis propriedades leiteiras, situadas na região do município de 

Montes Claros-MG entre os anos de 2007 e 2012. Além disso, visou-se desenvolver um 

software de simulações que permitisse a avaliação econômica e a viabilidade de projetos no 

auxílio à tomada de decisões. Foram realizadas análises de dados de despesas, receitas e 

índices zootécnicos como porcentagem de vacas em lactação, dias em lactação, produção total 

diária, produção média de vacas em lactação, produção média total do rebanho, relação 

matriz/funcionário, relação leite/funcionário, produção/hectare/ano e intervalo de partos de 

cada propriedade. Posteriormente, foi determinada a média regional anual para análise do 

comportamento da atividade na região durante os anos, por meio de correlações 

multivariadas. As propriedades foram estratificadas em função do número de vacas no 

rebanho e, por teste de médias foram estabelecidas as diferenças entre os principais 

indicadores zootécnicos e econômicos. Na determinação do custo de produção foi utilizada a 

metodologia do custo operacional. O software, por sua vez, foi desenvolvido em linguagem 

computacional Basic, com auxílio de ferramentas administrativas na estruturação do 

algoritmo de viabilidade econômica de projetos. Foram adicionados ao algoritmo equações 

para realização de teste de sensibilidade e análise de riscos segundo método de simulação de 

Monte Carlo. A análise plurianual dos componentes zootécnicos e econômicos evidenciou 

elevado nível de interação dos indicadores zootécnicos no comportamento dos indicadores 

econômicos avaliados. O fator gerencial esteve atuante na determinação dos indicadores 

zootécnicos e, consequentemente, nos indicadores econômicos. A produção de leite anual foi 

superior no intervalo de estratos de maior tamanho, demandando maiores custos com 

alimentos concentrados e maiores investimentos de capital para obtenção de médias 

superiores para receita, margem bruta e margem líquida. O algoritmo implementado ao 

submodelo econômico gera dados condizentes, auxiliando a tomada de decisões na elaboração 

de projetos da atividade leiteira. O software desenvolvido possui interface amigável, 

permitindo a interação máquina usuário. 

 

Palavras-chave: Custos de produção. Simulação. Viabilidade de projetos 



 

ABSTRACT 

 

The objective was to analyze and measure the multiannual economic performance of milk 

production through economic indicators and its correlation with some zootechnical indicators, 

based on data obtained from six dairy farms located near to Montes Claros- MG, Brazil, 

between 2007 and 2012. In addition, it was aimed the development of a simulation software, 

with a mathematical algorithm, capable of performing the economic evaluation and feasibility 

of projects in dairy farms, in the aid of decision-making. Were analyzed data of expenses, 

income and zootechnical indexes of the six properties. The following zootechnical indexes 

were determined and analyzed: percentage of lactating cows, days in lactation, total daily 

production, and average production of lactating cows, total average herd production, 

matrix/employee ratio, milk/employee ratio, yield/hectare/year and interval of deliveries of 

each property. After that, the annual regional average was determined to analyze the behavior 

of the activity in the region during the years. To determine the cost of production, the 

operational cost methodology. To determine the complete inventory of the goods, the 

methodology proposed by Lopes et al. (2004). The annual depreciation was calculated in a 

linear way and did not consider the depreciation of matrices, nor of the property. Revenue 

from the activity consisted of the sale of milk, sub-products, the sale of animals and the 

variation of animal inventory. The following economic efficiency indicators were determined: 

gross margin, net margin and profitability. Multivariate correlations were made of the 

zootechnical indexes with the indicators of economic efficiency and operational costs. The 

properties were classified according to the number of cows in the herd, and by average test the 

differences between the main size, zootechnical and economic indicators were established. 

The software was developed in Basic computational language, it was used administrative 

tools for structuring the economic feasibility of projects algorithm. Equations were added to 

the algorithm in order to perform sensitivity test and risk analysis according to the Monte 

Carlo simulation method. The properties with more than 100 cows in the herd had a higher 

average of lactating cows than the others, but properties with up to 80 cows in the herd 

obtained a similar average to the properties of over 100 cows in the herd. The annual milk 

production was higher in the range with properties with more than 100 cows in the herd, 

demanding higher costs, including expenses with concentrated feed and higher capital 

investment to obtain higher averages of revenue, gross margin and net margin. 

 

Keywords: Feasibility of projects. Production costs. Simulation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização de indicadores zootécnicos no monitoramento dos indicadores de 

eficiência econômica vem sendo frequentemente observados dentro de propriedades rurais 

com base na produção leiteira. A relação entre os indicadores de eficiência técnica e os 

indicadores econômicos é regida pela eficiência do fator gerencial, aplicado aos bens de 

produção. Assim, a análise da eficiência técnica e econômica é capaz de evidenciar o grau de 

eficiência gerencial apresentado na propriedade. 

A importância do fator gerencial na propriedade leiteira é mais acentuada quando 

comparada a outros sistemas de produção agropecuária. O fato de a cadeia agroindustrial do 

leite ser um segmento sensível a transformações do setor econômico exige do gerenciador 

atenção em situações inerentes ao setor de produção e também uma visão eficiente de 

situações de mercado. Para Gomes (2005), o planejamento é ferramenta essencial em 

qualquer tipo de empresa, incluindo aquelas empenhadas na produção de leite, pois a 

eficiência gerada é capaz de amenizar o impacto de oscilações existentes no mercado. 

A obtenção de um número maior de informações do mercado, em que o sistema 

está inserido, auxilia a tomada de decisões de maneira rápida e objetiva com importância 

fundamental para o sucesso da empresa (LOPES et al., 2004). Entretanto, as propriedades 

produtoras de leite no Brasil são extremamente heterogêneas e variáveis, o que dificulta a 

mensuração de informações e a formalização de um modelo gerencial padrão.Para contornar 

esta situação, o gerenciamento deve determinar, de maneira correta, os índices zootécnicos 

para possível identificação de pontos de estrangulamento do sistema de produção, 

evidenciando quais características do rebanho podem não se encontrar em níveis satisfatórios. 

Quanto aos fatores de eficiência econômica, igualmente determinados pelo fator 

gerencial, estes são dependentes da correta mensuração dos custos de produção da atividade. 

Entretanto, o nível de interações entre os elementos de ordem climática, vegetal e animal 

elevam a complexidade inerente à atividade, e apresenta pontos conflitantes para correta 

determinação dos custos. Em função dessas dificuldades, diversas metodologias são 

empregadas na determinação dos custos de produção. 

Após a mensuração dos indicadores de eficiência zootécnica e eficiência 

econômica, são necessários esforços gerenciais concentrados com finalidade de maximização 

dos lucros e minimização dos custos (LOPES; CARVALHO, 2000). Porém, mesmo com um 

grande número de informações do sistema, a tomada de decisão a ser executada pode não ser 

a mais correta e, caso seja aplicada, além de demandar recursos, a escolha pode impactar 
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negativamente nos indicadores técnicos e econômicos, com potencial impacto na 

rentabilidade do sistema de produção. Diante disso, a adoção de tecnologias de apoio que 

atendam as demandas dos produtores torna-se fundamental no auxílio à tomada de decisões 

que, se estruturada de maneira correta, proporcionará maior competitividade e 

sustentabilidade ao sistema de produção. 

As principais ferramentas para alcançar estes resultados são a análise econômica e 

a análise da viabilidade de projetos de investimentos. Entretanto, poucos são os trabalhos que 

contemplam a análise econômica de maneira plurianual, em âmbitos regionais, e escassos são 

os softwares de gerenciamento que simulem a viabilidade de projetos, por implementação de 

artifícios melhoristas na atividade leiteira. 

Desta forma, um estudo que possibilite a avaliação plurianual dos indicadores 

zootécnicos e econômicos de diferentes sistemas de produção de leite, inseridos em uma 

mesma amplitude de mercado, permite a determinação fidedigna da interação dos indicadores 

zootécnicos com os indicadores econômicos, resultando em embasamento prático e teórico 

para a elaboração de uma ferramenta tecnológica de simulações. 

Diante do exposto, objetivou-se com este trabalho avaliar os dados de gastos e 

receitas, mensurando os principais indicadores de eficiência técnica que influenciam os 

indicadores econômicos em propriedades leiteiras da região de Montes Claros – MG, além de 

desenvolver um software capaz de simular a viabilidade de projetos, calcular a análise de 

risco do investimento e realizar testes de sensibilidade, como ferramentas no auxílio à tomada 

de decisões. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta revisão visou o levantamento do estado da arte em relação ao tema análise de 

indicadores zootécnicos e econômicos, possibilitando a determinação de possíveis lacunas que 

determinaram a forma de como o estudo foi conduzido. Outro objetivo foi obter recursos 

metodológicos que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. 

2.1 A cadeia produtiva do leite  

 

O agronegócio brasileiro é considerado um dos setores mais dinâmicos da 

economia, representando aproximadamente 25% do produto interno bruto (PIB) e 40% dos 

empregos. Isso significa dizer que mais de um terço dos brasileiros empregados estão 

envolvidos no agronegócio (BARCELLOS; OAIGEN, 2015). Entre as atividades 

desenvolvidas neste setor, a bovinocultura exibe lugar de destaque, possuindo cerca 212,34 

milhões de cabeças no ano de 2014 (IBGE, 2015). 

Tratando-se da cadeia produtiva do leite, o Brasil é o quinto maior produtor de 

leite do mundo, atrás apenas da Índia, EUA, Paquistão e China. Neste ano o Brasil apresentou 

como rebanho leiteiro o efetivo de 38,4 milhões de cabeças, referente ao ano de 2014, 

entretanto, sua produção representa uma participação de apenas 5% no total mundial, não 

sendo suficiente para atender à demanda nacional (ANUALPEC, 2014). A cadeia produtiva 

do leite pode ser considerada uma das mais complexas e representativas do agronegócio 

brasileiro, devido ao papel relevante que ocupa, principalmente no suprimento de alimentos e 

na geração de emprego e renda (PEDRA et al., 2008). 

Segundo Canziani (2003), a cadeia produtiva do leite é constituída por quatro 

seguimentos que por sua vez, atuam de maneira interdependente. O primeiro, setor de 

fornecimento de insumos, tem por base a produção de bens de produção industriais, é 

responsável pelo fornecimento de maquinários, ferramentas, ingredientes nutricionais, 

medicamentos e prestação de serviço. Este segmento está diretamente relacionado com o setor 

lojista e consequentemente com os desembolsos realizados na cadeia produtiva. Outro setor 

que compõe a cadeia produtiva do leite é o setor de produção. Nesse setor estão inseridos os 

sistemas de produção (especializados ou não) que executam os processos para a produção do 

leite. O terceiro setor, denominado indústria do leite, contempla o processamento do produto 

in natura e é composto por usinas de beneficiamento que agregam valor ao produto e  
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aumentam sua vida útil. Por fim está o setor de distribuição responsável pela comercialização 

do leite e seus derivados. 

Mourão Jr. (2005) propôs que, para a análise do desempenho de uma cadeia 

produtiva específica, deve-se conhecer o objetivo geral da cadeia, considerando seus 

processos internos, custos de produção ou comparação com sistemas similares no 

fornecimento do mesmo produto aos consumidores. Entretanto, existe um nível de 

complexidade na cadeia de produção do leite (FIG. 1), que quando não interpretada 

corretamente, pode limitar o entendimento de todo o sistema de produção. 

 
Figura 1 - Fluxograma simplificado da cadeia produtiva do leite. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

2.2 Gestão técnica e econômica da atividade leiteira. 

 

Para aferir a eficiência da gestão técnica e econômica da atividade leiteira, 

produtores e técnicos têm utilizado a mensuração de indicadores zootécnicos e econômicos. 

Tais indicadores podem auxiliar os pecuaristas e técnicos a mensurarem diversos pontos de 

estrangulamento da atividade. A partir do cálculo dos índices técnicos e gerenciais, medidas 

melhoristas podem ser traçadas com o objetivo de otimização de tarefas no setor de produção. 

Carareto (2010) destacou a importância da coleta de dados, pois evidenciará ao produtor a 

situação atual da propriedade, além das situações produtivas, reprodutivas e sanitárias do 

rebanho que são utilizadas para estipulação de metas a curto, médio e longos prazos. 

Além da função de comprovar o comportamento do sistema, a mensuração dos 

indicadores técnicos e econômicos funciona como um ponto de referência específico, e 

quando tratado de maneira comparativa, com sistemas de produção mais eficientes 
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(Benchmark ou pontos de referência), poderá indicar qual o parâmetro a ser melhorado e quais 

estratégias gestoras a serem tomadas para melhoria da eficiência no sistema de produção. Para 

Gomes (2005), a eleição de identificadores de resultados e a determinação do Benchmark de 

cada indicador é uma orientação segura para o produtor, uma vez que os valores obtidos são 

oriundos de sistemas inseridos no mesmo ambiente econômico e que possivelmente passaram 

por dificuldades análogas. 

Por fim, efetuada a análise dos indicadores e de posse da representação técnica e 

econômica da empresa, o planejamento e a organização de metas tornam-se ações triviais para 

o gerenciamento que deverá realizar um plano de ações, de forma sistemática e devidamente 

integrada, que expressem os objetivos a serem alcançados em determinado prazo, 

considerando as limitações impostas pelos recursos disponíveis (EL-MEMARI, 2006). 

2.2.1 Indicadores zootécnicos 

 

O monitoramento zootécnico de um sistema de produção é função específica do 

gerenciador. Com a realização de um monitoramento correto, o gerenciador terá em mãos o 

comportamento dos fatores de produção que estão sendo empregados, tais como mão de obra, 

terra, capital, matérias-primas, etc. (VASCONCELLOS; GARCIA, 2014). Assim como a 

utilização dos bens de produção, em virtude das variações ocorridas no rebanho. 

Entretanto, o gerenciador deve estar ciente que não é possível a avaliação 

específica de um único indicador zootécnico, devido ao sistema de produção de leite 

apresentar uma rede de interelações entre os indicadores zootécnicos, que atua de maneira 

determinante no resultado específico de cada indicador. Assim, para realização de uma análise 

técnica completa e confiável é necessária a avaliação das relações entre os fatores de 

produção e os indicadores zootécnicos.  

 De um modo geral, os índices zootécnicos influenciam diretamente na 

rentabilidade da pecuária, pois todos eles têm influência direta na produção e, 

consequentemente, nos lucros do produtor (LOPES et al., 2009). Logo, o conhecimento das 

relações entre os índices zootécnicos é ponto fundamental para correta mensuração dos 

indicadores zootécnicos. Os produtores e técnicos devem estar atentos aos índices que 

apresentam maior influência negativa no desempenho da atividade, para identificar os 

gargalos, maximizar a produção e minimizar os custos. 

Alguns índices zootécnicos tais como idade ao primeiro parto, taxa de natalidade, 

taxa de descarte e taxa de mortalidade possuem significativa importância, pois refletem na 
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produtividade, desempenho e evolução de rebanhos, assim como na rentabilidade nos 

sistemas de produção de leite (LOPES et al., 2009). Para um acompanhamento técnico 

eficiente, Oliveira et al. (2001) recomendaram a utilização dos índices produção média por 

vaca em lactação/dia; produção média diária pelo total de vacas do rebanho; produção de leite 

por hectare/ano; taxa de natalidade; idade  ao primeiro parto; intervalo de partos; litros de leite 

/ kg de concentrado fornecido e mão de obra / litro de leite produzido. 

Segundo Ferreira e Madalena (1997), a eficiência de produção tem influência 

direta na rentabilidade do agronegócio leiteiro no Brasil. Entretanto, a baixa produtividade 

observada pela pecuária leiteira nacional, dentre outros fatores, repercute os péssimos índices 

zootécnicos alcançados, o que mascara o potencial do setor e dispõe o faturamento às 

oscilações de preço dos insumos. Em 2015, a produtividade das vacas ordenhadas no Brasil 

1.609 litros por ano esteve bem abaixo do valor médio de 3.527 litros por ano, segundo o 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, EUA). Segundo Tupy (2011), a 

predominância da genética zebuína e seus mestiços, associada a pastagens mal manejadas são 

os principais fatores para a produtividade reduzida das vacas nacionais. 

Existe elevada inter-relação entre diversos indicadores zootécnicos, 

exemplificados pela interação entre a produção de leite e o número de inseminações para a 

concepção, indicadores zootécnicos distintos, que em sistemas especializados na produção de 

leite, com rebanhos constituídos por vacas de alta produção de leite, têm constatado uma 

relação negativa entre estes fatores. Diversas são as variáveis elencadas para o esclarecimento 

desta relação negativa, dentre elas a questão fisiológica e o comportamento hormonal da 

fêmea durante o período de lactação. Vários autores mencionam esta relação negativa entre 

produção de leite e desempenho reprodutivo de vacas (LUCY, 2001; BUTLER, 2003). 

De acordo com Ferreira e Miranda (2008), o intervalo de partos é o tempo 

compreendido entre dois partos consecutivos de uma mesma vaca. Por sua vez, relaciona-se 

com o retorno da matriz a lactação e seu pico de lactação, gerando potencial fonte de receita 

para a atividade. Outro benefício do intervalo de partos pequeno é o aumento do número de 

crias no rebanho, contribuindo para futuras receitas, programas de melhoramento genético e 

elevado número de novilhas de reposição. Leite, Barbosa e Campos (2006) recomendaram 

valores de intervalo de partos utilizados em sistema de produção de leite variando entre 12 a 

14 meses. Em pesquisa conduzida por Lopes et al. (2009), com o objetivo de avaliar e 

quantificar o impacto econômico do intervalo de partos em rebanhos de gado de leite, foi 

concluído que rebanhos com menor intervalos de parto e maiores taxas de natalidade foram 

mais eficientes quando comparados a rebanhos com menores taxas de natalidade e maiores 
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intervalos de partos, e que os sistemas hipotéticos com intervalo de partos maior obtiveram 

menores valores de rentabilidade. 

Assim como o intervalo de partos, a idade ao primeiro parto é um índice 

zootécnico de grande impacto na produtividade animal. Quanto mais jovem a fêmea parir, 

maior será sua vida reprodutiva, possibilitando o maior número de parições durante a vida 

reprodutiva da fêmea. Vercesi Filho et al. (2007) realizaram estudo com objetivo de estimar 

as correlações genéticas entre  produção de leite, peso médio das vacas e taxa de crescimento 

das novilhas com a idade ao primeiro parto em mestiços B. taurus x B. indicus predominantes 

no Brasil e verificaram que as correlações genéticas foram 0,05±0,18, -0,05±0,18 e 

0,02±0,20, respectivamente. Ainda neste estudo, a idade média ao primeiro parto foi de 

39,22±5,15 meses, com valor mínimo de 21 e máximo de 59 meses. Outro fator atrelado à 

menor idade ao primeiro parto refere-se ao menor tempo para que a fêmea possa dar retorno 

ao sistema, tanto pela presença da lactação quanto pelo benefício da cria. 

2.2.2 Indicadores econômicos 

 

A análise dos indicadores econômicos pode fornecer forte subsídio em apoio à 

tomada de decisões nas propriedades rurais. Devido ao fato de a atividade leiteira apresentar 

produção conjunta, ao manejar o rebanho produtivo, tem-se como resultado a produção de 

leite e de animais (GOMES, 1999). A utilização dos indicadores econômicos, como 

ferramentas de apoio a decisão, pode ser realizada de maneira específica, ou seja, em um dos 

setores de produção da atividade, ou mesmo da atividade como um todo. 

De acordo com Oliveira et al. (2001), um número reduzido de propriedades rurais 

de pequeno e médio porte fazem uso da análise econômica. As demais propriedades que não 

realizam a análise econômica não conhecem seus custos de produção unitários. 

Consequentemente, não mensuram alguns indicadores econômicos, importantes para 

determinação e estruturação de metas de produção. 

A receita bruta da atividade é tratada como o primeiro indicador econômico e 

representa o resultado da atividade leiteira em valores monetários, sendo igual, portanto, à 

multiplicação do preço unitário de mercado, dos produtos oriundos da atividade, por sua 

respectiva quantidade vendida. Todavia, sua análise de maneira exclusiva é pouco conclusiva, 

pois indica apenas os valores monetários de entrada no sistema, não considerando a 

contabilização dos custos necessários para obtenção da referida receita (LOPES et al., 2009). 
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A margem bruta da atividade é um indicador econômico mais específico que a 

receita bruta da atividade, uma vez que considera o custo operacional efetivo para obtenção 

desse índice. Em termos absolutos, é a subtração da receita obtida menos o custo operacional 

efetivo. Deste modo, é o montante que remunerará os desembolsos realizados durante um 

ciclo de produção. A análise da margem bruta indica se há necessidade de melhorias na 

utilização dos desembolsos como fatores de produção. 

Valores positivos e elevados para margem bruta são esperados, devido ao fato de 

somente parte dos custos de produção ter sido contabilizada. Situações de valores positivos 

indicam que a atividade leiteira está se remunerando e sobreviverá, pelo menos, no curto 

prazo. Já em situações não esperadas de margem bruta negativa, sugere-se o abandono da 

atividade no curto prazo. Silva et al. (2015) avaliaram o desenvolvimento técnico de 

propriedades leiterias e encontraram valores de margem bruta da atividade total de R$ 

15.616,39 no intervalo de 1988 a 1989, sob constante crescimento, a uma taxa de 8,63% ao 

ano, atingindo valores de R$ 104.860,11 no período de 2011 a 2012. Nota-se, que ambos os 

valores encontrados são positivos, o que permitiu ao sistema de produção a manutenção da 

atividade no curto prazo.  

A margem líquida da atividade é conceituada como a diferença entre a receita da 

atividade e o custo operacional total. Segundo Lopes e Carvalho (2000), margem líquida 

positiva é um indicativo de que a atividade está estável e se manterá por longo prazo com 

possibilidades de expansão. No caso de margem líquida negativa, mas em condições de 

suportar o custo operacional efetivo, significa que o produtor pode continuar produzindo por 

um determinado período, embora com um problema crescente de descapitalização. 

Em experimento realizado por Silva et al. (2008), ao avaliar a produção de leite a 

pasto somado a 20, 45, 65 ou 100% de suplementação, em Campos Gerais, no Paraná, 

averiguou-se que o tratamento com 20% de suplementação não diferiu significativamente na 

produtividade em comparação com os demais tratamentos e ainda apresentou o melhor 

resultado econômico. A margem líquida por litro de leite produzido obtida para os 

tratamentos com 20 45 65 e 100% de suplementação foram de R$ 0,1300; R$ 0,0954; R$ 

0,1062 e R$ 0,1036, respectivamente. 

Segundo Lopes e Carvalho (2000), a rentabilidade do sistema é definida como o 

resultado, expresso em porcentagem, da divisão da margem líquida pelo capital investido no 

sistema de produção. Trata-se de um indicador econômico mais apurado, pois determina a 

exata taxa de juros que o capital investido na atividade é remunerado, permitindo comparar 

sua rentabilidade com as melhores formas alternativas de aplicação financeira no mercado.  
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2.3 Viabilidade de projetos na atividade leiteira 

 

Segundo Noronha (1988), todos os investimentos de capital implicam em certo 

dispêndio monetário na aquisição de bens duráveis (fatores de produção) destinados à 

produção de um ou mais produtos. A alocação destes recursos está sob constante influência 

dos riscos e incertezas, inerentes aos mais variados sistemas de produção. Dessa forma, para 

que a avaliação da viabilidade de um projeto seja realizada de maneira eficiente, deve-se 

contemplar os riscos inerentes ao investimento. Tratando-se de investimentos em sistemas de 

produção de leite, esses riscos e incertezas são mais proeminentes nos diversos pontos do 

sistema de produção, principalmente pelo fato de a atividade leiteira estar sujeita a variações 

climáticas, de gerenciamento, no fornecimento de insumos e inerentes ao mercado lácteo. 

 Para a correta avaliação de um projeto é necessário o conhecimento da taxa de 

remuneração e o risco inerente ao investimento. Para tanto, alguns indicadores econômicos 

são utilizados como ferramentas de apoio para a avaliação financeira de sistemas de produção, 

entre eles o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). O VPL é 

considerado um critério de avaliação de projetos mais rigoroso e isento de falhas técnicas 

(NORONHA, 1988). 

2.3.1 Fluxos de caixa 

 

Os fluxos de caixa são valores monetários formados por entradas e saídas em 

determinada unidade de tempo. O fluxo de caixa permite visualizar o futuro da situação 

financeira de um sistema de produção qualquer. Sua análise, basicamente, trata duas situações 

mutuamente condicionantes, em que, caso as receitas obtidas sejam maiores que as receitas 

previstas, é caracterizada uma situação de disponibilidade de recursos. 

Para correta elaboração do fluxo de caixa de uma empresa, o técnico deve 

conhecer e estar de posse das informações necessárias do sistema em questão. Informações 

relacionadas às especificações técnicas, informações do mercado de insumos, recursos para 

produção e especificações inerentes aos bens produzidos são informações primordiais para 

correta elaboração do fluxo de caixa. 

A diferença obtida entre o fluxo de entrada e o fluxo de saída gera o fluxo líquido, 

que, por sua vez, aplicar-se-ão as técnicas de desconto, para assim calcular a rentabilidade dos 

investimentos. Peres et al. (2004), ao analisarem diferentes sistemas de recria de fêmeas 

leiteiras em pastagens de capim-elefante na região Norte Fluminense, simularam o fluxo de 
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caixa em total de 12 anos, utilizando como componentes do fluxo de caixa a variável 

acumuladora  de receitas da venda das novilhas e, como saídas, as despesas incorridas em 

aquisição das novilhas, aluguel da terra, benfeitorias, operações mecanizadas terceirizadas, 

mão de obra, insumos, alimentação, medicamentos e outras; eles observaram que as saídas 

que mais oneravam a produção foram a alimentação e  aquisição das novilhas. 

2.3.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Segundo Contador (1988), VPL é uma ferramenta utilizada para indicar a 

viabilidade ou não de um projeto, e consiste em um critério de avaliação de projetos rigoroso 

e isento de falhas técnicas. O VPL tem como principal benefício considerar o valor do 

dinheiro no decorrer do tempo, pois transforma os fluxos de entrada e saída para valores 

monetários atuais e representativos. 

 A escolha do projeto a ser executado, por intermédio do VPL, é realizada de 

forma que o projeto detentor do maior valor de VPL será o mais rentável. Entretanto, a 

simples razão de um projeto apresentar VPL positivo já o torna viável, quando comparado a 

uma taxa mínima de atratividade específica, uma vez que, valores nulos de VPL são obtidos 

quando a rentabilidade é igual à taxa de desconto inserida no cálculo do VPL, que por si já 

confere atratividade ao projeto. 

Peres et al. (2009), em análise econômica de sistemas de produção para vacas em 

lactação, manejadas em pastagem de capim-mombaça, recebendo diferentes fontes de 

suplementação volumosa durante a época seca do ano, avaliaram o VPL aplicando-se 

diferentes taxas de desconto de 6, 8, 10 e 12% ao ano. Todos os sistemas de produção 

avaliados foram viáveis economicamente quando submetidos à taxa de desconto de 8% ao 

ano. O maior VPL foi obtido no sistema que utilizou pastagem de aveia-preta como 

suplementação volumosa, evidenciando a adoção desse sistema como melhor opção de 

investimento. 

Em estudo financeiro de um modelo de sistema produtivo de leite a pasto na 

região Norte Fluminense, Haddade et al. (2005) montaram fluxo de caixa (horizonte de 20 

anos) e simularam valores de taxa de 6 e 10%. Os resultados mostraram viabilidade financeira 

para o sistema proposto (VPL a 6 e 10%, R$197.880,00 e R$8.067,00), respectivamente, 

concluindo que os resultados do VPL indicaram que os valores atuais superariam os valores 

dos investimentos alternativos. 

2.4  Taxa Interna de Retorno (TIR) 



19 

 

 

Em termos absolutos, a Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa obtida quando se 

iguala o VPL à zero, ou seja, é a taxa de desconto que iguala o valor presente dos benefícios 

de um projeto ao valor presente dos seus custos (CONTADOR, 1988). Desta forma, é um 

indicador econômico eficiente na determinação do rendimento proporcionado pelo 

investimento em determinado tempo. O critério utilizado para aceitação de um projeto em 

função da TIR é dado por duas situações opostas. No primeiro caso, em sendo a TIR maior 

que o custo de oportunidade se aceita o projeto, o que garante a empresa receber, pelo menos, 

sua taxa requerida de retorno. A segunda situação, em que a TIR é menor que o custo de 

oportunidade, pode significar que o investimento possui menor retorno quando comparado a 

investimentos alternativos. 

2.5  Payback simples e descontado 

 

De maneira geral, o payback é o tempo demandado para que o sistema retorne o 

valor de investimento. É considerado um parâmetro de avaliação quanto à atratividade relativa 

às opções disponíveis para investimento. É um método bastante utilizado por pequenas 

empresas principalmente pela sua facilidade de cálculo. Seu critério de utilização é bastante 

acentuado em períodos de inconstância econômica, ocasionados por variação cambial, 

inflação, etc. Durante períodos estáveis ou que apresentam crescimento, em que a previsão 

seja de que os lucros serão reinvestidos, o fator payback torna-se menos relevante (PERES et 

al., 2009). 

A principal diferença entre o valor obtido pelo payback simples e o valor obtido 

do payback descontado refere-se aos valores utilizados para a determinação dos mesmos. Para 

o caso do payback simples, os valores absolutos são utilizados na estruturação do fluxo 

líquido. Normalmente, a utilização de valores sem a ação dos juros é considerada uma 

desvantagem, pois apenas será considerado como um período de tempo máximo aceitável 

para o retorno do investimento. Já para o payback descontado, esta desvantagem não é 

observada, pois os valores do fluxo líquido já sofreram ação da taxa de desconto, 

representante da desvalorização monetária, tornando os valores absolutos em valores 

descontados. 

2.6  Teste de sensibilidade  

 



20 

A análise de sensibilidade de um sistema de produção consiste em aferir a 

magnitude de uma alteração prefixada, em um ou mais fatores do projeto, em função de 

alterações ocorridas no resultado final. Segundo Buarque (1991), o procedimento possibilita a 

avaliação das alterações de cada uma das variáveis do projeto e como estas alterações 

influenciam os resultados esperados e determinam a rentabilidade do projeto. De acordo com 

Noronha (1988), após a obtenção dos valores de VPL e TIR do sistema de produção, utilizam-

se as melhores estimativas dos fluxos de caixa para saber qual a sensibilidade do valor obtido 

em relação à determinada variável. 

Na prática, é de grande importância o conhecimento das variáveis com máxima 

influência na resolução dos resultados de cada sistema. Com a identificação dos itens que 

exercem maior variação econômica, alguns erros podem ser evitados durante a tomada de 

decisão dos produtores e que venham proporcionar grandes consequências ou até prejuízos na 

instalação do sistema escolhido. 

Costumeiramente, a análise de sensibilidade para cada sistema de produção é 

realizada com intuito de observar as variações ocorridas nas variáveis que compõem o sistema 

de produção, por meio da avaliação de participação de cada fator na viabilidade econômica do 

sistema testado. Para realização da análise de sensibilidade, os itens que compõem os fluxos 

de caixa são estudados individualmente, buscando a real participação de cada item no sistema 

e o verdadeiro impacto proporcionado. 

2.7  Análise de risco  

 

O risco inerente a algum acontecimento ou a ocorrência de alguma condição que 

apresente determinado grau de incerteza tem um efeito pleno no objetivo de um projeto 

específico. Por sua vez, o risco sempre estará localizado no futuro e está ligado diretamente 

com a incerteza de sucesso de projetos. Normalmente, utiliza-se a técnica da Simulação de 

Monte Carlo para realização da análise de risco (SHIMIZU, 1984). Esta técnica avalia o risco 

envolvido nos diversos sistemas de produção, de maneira comparativa, levando em 

consideração a real probabilidade de inviabilidade do projeto. De acordo com o PMI (2008), a 

simulação é uma das possíveis técnicas para gerenciar riscos em projetos, pois é capaz de 

tratar quantitativamente a análise dos riscos. 

Segundo Shimizu (1984), a simulação de Monte Carlo é uma técnica que permite 

trasladar uma realidade por meio de modelos e simulações de processos aleatórios, 

possibilitando lidar com situações cuja evolução, no decorrer do tempo, não seja previsível, 
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trabalhando com eventos aleatórios ou probabilísticos quando sua ocorrência envolve certo 

risco ou certo grau de incerteza. 

2.8  Softwares de gerenciamento da atividade leiteira 

 

A partir do início da década de 1980, houve um avanço da informática dentro do 

cenário agropecuário, motivado principalmente pelo aumento da oferta de produtos 

tecnológicos, oriundos de diversas empresas privadas. Entretanto, sua consolidação ocorreu 

anos mais tarde, devido à elaboração de softwares com utilização estruturação específica para 

os diversos segmentos agropecuários. Esta especificidade possibilitou a quebra da barreira 

quanto à utilização de programas computacionais de utilização geral, que por sua vez, 

apresentavam interface não amigável e de difícil compreensão. 

De fato, o levantamento de dados zootécnicos e econômicos pode ser realizado 

com a utilização de programas computacionais fornecendo ao administrador uma visão real 

do sistema de produção. Avanços na modelagem computacional, embasados pela 

programação linear, permitiram produzir resultados expressivos em quase todos os sistemas 

de produção agropecuários, incluindo a atividade leiteira. Dessa forma, a programação linear 

é constantemente utilizada em softwares de simulações de sistemas de produção de leite, 

possibilitando a formação de cenários fidedignos a situações reais, ocorridas no cotidiano de 

propriedades produtoras de leite. 

Para o desenvolvimento de um modelo bioeconômico de simulação capaz de 

avaliar o comportamento de estratégias de alimentação fornecidas a rebanhos leiteiros, Rennó 

et al. (2008) utilizaram planilhas do Microsoft Excel
®

 com base no programa CNCPS v.5.0. 

Os autores correlacionaram a produtividade física e a eficiência bioeconômica de sistemas de 

alimentação com sete estratégias de alimentação à base de volumosos para vacas de cinco 

níveis de produção de leite. Os autores apontaram que a avaliação da receita, subtraída dos 

custos com alimentação, confirma a interação existente entre a estratégia de alimentação e o 

nível de produção de leite, e que a utilização de concentrados variou em função do nível de 

produção e a qualidade da forrageira. Portanto, a geração de renda foi proporcional ao nível 

de produção das vacas em todas as estratégias de alimentação avaliadas. 

Resende Filho (2008), avaliando a viabilidade econômica de dietas para bovinos 

de corte em confinamento, utilizou planilhas eletrônicas providas de técnicas de programação 

linear para minimizar o custo da ração ministrada aos animais. As rações deveriam atender as 

exigências nutricionais dos animais em função do peso médio mensurado a uma quantidade 
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mínima de nutrientes. O autor concluiu que a utilização da programação linear possibilitou a 

avaliação econômica das dietas avaliadas. 

Lopes et al. (2004), em pesquisa objetivando analisar a rentabilidade da atividade 

leiteira em 16 propriedades localizadas no sul de Minas Gerais, utilizaram para o 

processamento eletrônico dos dados o software Custo Bovino Leite
®

, que indicou que a 

alimentação e a mão de obra foram os itens com maior participação no custo operacional 

efetivo. Os autores concluíram que, pelo fato de a análise econômica apresentar margem 

líquida positiva, a atividade leiteira teria condições de produzir em médio prazo. 

Como visto, a grande maioria de softwares é desenvolvida com finalidade de 

gerenciamento da atividade leiteira, estando direcionada a formulação de dietas. Assim não 

contemplam a viabilidade de projetos econômicos. Logo se conclui que a eficiência 

econômica de um investimento qualquer ou está condicionada a planilhas e tabelas que 

normalmente são de difícil interface ou só podem ser avaliadas após sua real implementação. 
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3 ARTIGO 1 - ANÁLISE DE INDICADORES TÉCNICOS E ECONÔMICOS EM 

SEIS PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO DE MONTES CLAROS-MG 

 

RESUMO 

 

Os objetivos foram aferir e comparar o comportamento plurianual dos principais indicadores 

zootécnicos e econômicos de seis fazendas leiteiras, localizadas no norte do estado de Minas 

Gerais. Tal estudo procurou demonstrar os componentes de maior impacto na formação dos 

custos e, por meio de correlações multivariadas, determinar os índices zootécnicos com maior 

influência no resultado dos indicadores econômicos. Inicialmente, descreveu-se o inventário 

das propriedades determinando a área de produção, número de animais em diferentes 

categorias e o capital investido em diferentes setores de produção. Em seguida, foram 

determinados os custos operacionais e as receitas da atividade. Por fim, foram determinados 

os indicadores zootécnicos e econômicos de cada propriedade. Foram realizadas análise de 

correlação multivariada e análise de componentes principais com a utilização do programa 

estatístico Minitab
®

 17, para avaliar o comportamento dos indicadores zootécnicos e 

econômicos em função do tempo. A variação no total de vacas no rebanho esteve ligada às 

alterações ocorridas no preço pago pelo litro de leite, assim como, com os custos para 

manutenção da atividade. A produtividade média por vaca em lactação apresentou-se como 

fator condicionante para obtenção de maiores valores de produtividade por área e utilização 

de mão de obra. Fatores de mercado, externos ao sistema de produção, estiveram atuantes na 

determinação do valor monetário desembolsado com os alimentos concentrados e com energia 

e combustível. A análise dos componentes principais revelou correlação entre os diferentes 

setores de investimento de capital; entre a produção diária com a relação leite/funcionário e a 

produtividade anual por área. Concluiu-se que os indicadores zootécnicos e econômicos 

estiveram em bons níveis de atuação, porém com potencial para promover melhorias que 

possam ser obtidas pela utilização eficiente dos recursos de produção. 

 

Palavras-chave: Componentes principais. Custo operacional. Produção de leite. Rentabilidade.
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3.1 THECNICAL AND ECONOMIC ANALASYS IN SIX RURAL PROPIETES OF 

REGION MONTES CLAROS, MINAS GERIAS. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work was to measure the main zootechnical and economic indicators of six 

dairy farms, located in the North of the State of Minas Gerais, demonstrating the components 

with the greatest impact on cost formation and through multivariate correlations to determine 

the zootechnical indexes with the greatest influence on the result of economic indicators, 

making it possible to generate information about bottlenecks and main bottlenecks in milk 

production in the North of Minas Gerais. We first described the inventory of properties 

determining the area of production, number of animals in different categories, the capital 

invested in different production sectors. Then, operational costs, the revenues generated by 

different averts, were determined. Subsequently, the zootechnical and economic indicators of 

each property were too determined, Multivariate correlations were performed using the 

Minitab® 17 statistical program to determine the influence of the years on the properties and 

to evaluate the behavior of the economic indicators as a function of time and the production 

system. The variation in the number of total cows in the herd was related to changes in the 

price paid per liter of milk and in the costs to maintain the activity. The average productivity 

per lactating cow was a conditioning factor to obtain higher values of productivity per area 

and use of labor. Factors external to the production system were instrumental in determining 

the monetary value disbursed with food concentrates and disbursements with energy and fuel. 

The analysis of the main components revealed a correlation between the capital investment 

sectors and between daily production in relation to official milk and annual production per 

hectare. It was concluded that the zootechnical and economic indicators were at high levels, 

but with the capacity for improvements that can be obtained by efficient use of the production 

resources. 

Keywords: Main components. Operating cost. Milk production. Profitability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cadeia produtiva do leite, como componente do agronegócio, abrange todo 

território nacional, possuindo relevância social e econômica. A fabricação de derivados do 

leite desempenha papel relevante no suprimento de alimentos e na geração de empregos e 

renda para a população (EMBRAPA GADO DE LEITE, 2015). O efetivo de vacas 

ordenhadas no Brasil, em 2015, foi de 21,75 milhões de animais, sendo que Minas Gerais 

apresentou o maior efetivo, com 24,9% do total de vacas ordenhadas no país, condicionando 

uma produção de 9,3 bilhões de litros, correspondente a 27% do total nacional (IBGE, 2016). 

A região norte de Minas Gerais vem apresentando evolução continua na produção de leite. De 

acordo com Yamaguchi et al. (2006), alguns municípios da região apresentam elevada taxa de 

crescimento para produção de leite nos últimos anos, tais como Pirapora (86%), Janaúba 

(64%) e Montes Claros (50%), evidenciando o potencial produtivo a um nível regional.  

A maioria dos rebanhos mineiros apresentam vacas mestiças para a produção de 

leite e de bezerros, tendo o leite como a principal fonte de renda mensal da família. Contudo, 

trata-se de uma atividade com baixo nível de acompanhamento técnico, que reflete em baixa 

produtividade dos sistemas leiteiros, denotando ponto crítico na saúde econômica dos 

sistemas de produção, uma vez que a baixa escala de produção é citada como o principal 

motivo de baixas rentabilidades da atividade leiteira no país (IBGE, 2014). Segundo Bruneta 

(2004), o gerenciamento inadequado dos fatores de produção eleva os custos de produção 

provocando redução da competitividade, seja em relação aos custos de oportunidade ou em 

comparação com outros investimentos de capital. 

Canziani (2003) sugeriu o desenvolvimento de pesquisas orientadas para o estudo 

específico de determinados sistemas de produção para o estabelecimento de rotinas nos 

processos gerenciais. De fato, poucos são os trabalhos que contemplam o comportamento de 

índices técnicos e econômicos frente a estratégias gerenciais tecnificadas, impossibilitando a 

mensuração real do impacto da assistência técnica na estrutura zootécnica e econômica dos 

sistemas de produção. 

Assim, os objetivos deste trabalho foram aferir e comparar os principais índices 

zootécnicos e econômicos de fazendas leiteiras, localizadas no Norte do Estado de Minas 

Gerais, demonstrando os componentes de maior impacto na formação dos custos. Além disso, 

por meio de correlações multivariadas dos indicadores zootécnicos com econômicos 

demonstrar a evolução de propriedades assistidas por acompanhamento técnico especializado. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para avaliar o impacto da assistência técnica nos índices zootécnicos e 

econômicos, foram analisados dados referentes às despesas, receitas e índices zootécnicos 

provenientes de seis propriedades leiteiras, situadas nas proximidades do município de 

Montes Claros, na região Norte do estado de Minas Gerais. Os dados foram coletados durante 

o período contido entre os anos de 2007, ano de início do acompanhamento técnico, a 2012, 

contemplando uma análise plurianual. Tais dados, cadastrados no software SAFARI®
, foram 

plotados para planilhas do Microsoft Excel® (Microsoft Corp., Redmond, WA, EUA) 

desenvolvidas especialmente para este fim. O método de avaliação utilizado foi o estudo de 

caso que, segundo Carvalho et al. (2009), é o método recomendado quando se deseja avaliar 

com maior especificidade diferentes sistemas de produção. 

A região está localizada a 465 metros de altitude, com latitude 16º 44’ Sul e 

longitude 43º 51’leste de Greenwich. O clima é caracterizado como tropical típico, semiúmido 

e quente, com uma estação chuvosa e curta (novembro a março) e outra seca e longa (abril a 

outubro). Este clima é caracterizado como Aw, segundo a classificação de Köppen (1948), ou 

seja, tropical, quente com chuvas de verão e temperaturas médias anuais entre 22 e 24° C e, 

pluviosidade média anual entre 1000 e 1200 mm. 

No geral os rebanhos eram constituídos de animais mestiços (3/4 Holandês/Gir) 

com algumas variações quanto à relação sanguínea holandês/zebu. O sistema de produção de 

leite era semi-intensivo, em que as vacas ficavam confinadas recebendo silagem e alimentos 

concentrados no período seco e no período das águas ficavam a pasto, suplementadas com 

concentrados e mistura mineral. Nas propriedades eram produzidos alimentos volumosos 

(silagem de Sorghum bicolor), com áreas irrigadas onde se cultivou milho três vezes ao ano e 

pastagens de Brachiaria decubens cv. Basiliske e Andropogon gayanus. O sistema de ordenha 

era do tipo balde ao pé com contenção em brete. As propriedades seguiam um calendário 

sanitário anual específico garantindo a aplicação das vacinas obrigatórias em lei. Quanto à 

utilização do fator mão de obra, todas as propriedades apresentaram mão de obra temporária e 

permanente não apresentando a utilização de mão de obra familiar. 

A assistência técnica, semelhante em todos os sistemas, foi realizada por meio de 

visita as propriedades com ênfase no manejo nutricional, sanitário e de ordenha, assim como 

no desempenho econômico da atividade, sempre visando o aumento na produtividade geral 
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dos sistemas de produção, melhorias na qualidade do leite produzido de maneira rentável e 

sustentável. 

Em cada propriedade foi feito um levantamento em que foram estipulados a sua 

área destinada à produção (pastagens, instalações e benfeitorias); o capital total investido e 

sua dispersão nos setores de produção, assim como a participação percentual de cada setor no 

total investido; as categorias dos animais do rebanho; e por fim os tipos de mão de obra 

presentes nas propriedades. 

Para definição do inventário completo dos bens de produção, foram formadas as 

seguintes categorias pré-estabelecidas: benfeitorias, máquinas e equipamentos e rebanho. O 

valor investido em cada categoria foi calculado segundo metodologia proposta por Lopes et 

al. (2004), por considerar o valor e a vida útil em relação ao tempo de aquisição. Situações em 

que os proprietários não dispuseram de informações referentes ao valor e data de aquisição de 

benfeitorias, máquinas e equipamentos, foi adotado o critério relativo ao estado de 

conservação, sendo enquadrados como ótimo, bom, regular e ruim, estimados em 100, 75, 50 

e 25%, respectivamente, dos valores de mercado dos bens novos (LOPES et al., 2004). 

Quanto à análise zootécnica das propriedades, foi determinada a porcentagem de 

vacas em lactação (vacas em lactação/total de vacas (%)); a porcentagem de vacas em 

lactação em relação ao número total de animais do rebanho (vacas em lactação/total do 

rebanho (%)); os dias em lactação (média de dias em lactação/total de vacas); produção total 

diária; produção média de vacas em lactação (produção total diária/vacas em lactação); 

produção média do total de vacas (produção total diária/total de vacas); produção média total 

do rebanho (produção total diária/total do rebanho); intervalo de partos (intervalo de um parto 

e o parto seguinte mensurado em dias e meses). 

Para estimativa dos custos de produção, foi adotada a metodologia do custo 

operacional, desenvolvido pelo Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo, 

elaborado por Matsunaga et al. (1976). Assim, dois componentes de custo foram 

contemplados: o Custo Operacional Efetivo (COE) e o Custo Operacional Total (COT). 

Para o cálculo da depreciação foi utilizada a metodologia linear proposta por 

Nogueira (2004). Os bens de produção, tais como máquinas, equipamentos, benfeitorias e 

animais de serviço, sofreram ação da depreciação. Porém, vacas em produção não foram 

depreciadas, devido à valorização anual das bezerras e novilhas, substituindo os animais ao 

fim da vida produtiva, assim como o bem de produção terras, que normalmente aprecia com o 

decorrer da atividade. A depreciação linear foi determinada segundo a Equação 1: 
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                                                                                                             (1) 

Em que: 

VI = Valor inicial do bem de produção; 

VF = Valor final do bem de produção; 

N = Vida útil em anos. 

A receita da atividade foi composta pela venda do leite, dos animais, dos 

subprodutos e da variação do inventário animal, caso ocorra. A partir da determinação da 

receita, foi calculado o “equivalente em leite virtual (LV kg/ano)” obtido convertendo-se 

todas as receitas com venda de animais e subprodutos em equivalente leite, através da sua 

divisão pelo preço médio anual do leite pago ao produtor, conforme Equação 2: 

     
                 

        
                                                                                         (2) 

Em que: 

ELV= Equivalente em leite virtual; 

RV
ani

= Receita de venda de animais;  

RVsub= Receita de venda de subprodutos; 

RVinv= Receita da variação do inventario animal; 

QPanual= Quantidade de leite produzida anualmente; 

PManual= Preço médio anual do leite. 

Os principais índices de desempenho econômico calculados foram: o preço médio 

do leite (R$/litro); margem bruta (MB), que em termos absolutos é a diferença entre a receita 

total e o custo operacional efetivo; margem líquida (ML), que em termos absolutos é a 

diferença entre receita total ou renda bruta e o custo operacional total; capital investido na 

atividade (R$); rentabilidade (Rent. (%)), resultante da divisão entre a ML e o capital 

investido na atividade. 

Para se ter uma visão geral do comportamento dos diversos indicadores em cada 

ano, empregou-se a análise multivariada de Componentes Principais (PCA) com a utilização 

do Minitab® Statistical Software para Windows. Nesta análise os indivíduos são agrupados de 

acordo com suas variâncias, seguindo seu comportamento no entorno dos dados, ou seja, a 

técnica agrupa os indivíduos de uma população segundo a variação de suas características.  

Na a análise dos dados, inicialmente organizaram-se as variáveis conforme escala de medida, 

para obtenção de grupos mais homogêneos. Devido a elevada variedade de escalas de 

medidas nas variáveis em estudo, optou-se pela realização da análise multivariada utilizando a 

matriz de correlação. 
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3 RESULTADOS 

 

Os valores médios anuais dos principais indicadores zootécnicos (TAB. 1) durante 

o intervalo de tempo analisado possibilitou, em termos comparativos, análise plurianual dos 

indicadores zootécnicos. 

Tabela 1 – Valor médio anual dos índices zootécnicos obtidos entre 2007 e 2012 em seis propriedades 

produtoras de leite da região de Montes Claros-MG. 

Especificações 
Anos 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Média 

TV, (cabeças) 92,00 92,00 90,00 94,00 92,00 93,00 92,00 

VL, (%) 74,06 75,96 77,85 74,92 78,01 76,80 76,27 

VL, (cabeças) 68,00 70,00 70,00 70,00 72,00 72,00 70,00 

DEL, (dias) 228,00 199,00 189,00 189,00 185,00 167,00 193,00 

PTD, (kg) 953,96 992,11 1.065,18 1.087,76 1.069,07 1.059,90 1.038,00 

PTA, (kg) 348.194,08 362.120,86 388.792,22 397.031,49 390.210,04 386.864,11 378.868,80 

MVL, (kg) 14,35 14,43 15,33 15,56 14,94 14,85 14,91 

MTR, (kg) 10,70 10,99 11,99 11,77 11,79 12,51 11,63 

RMF, (cabeças) 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00 23,00 22,00 

RLF, (kg/dia) 222,82 233,04 249,72 255,97 252,99 273,41 247,99 

Ha, (hectares) 179,00 183,00 183,00 183,00 183,00 183,00 182,00 

PHA, (kg/ano) 2.197,06 2.222,66 2.423,19 2.510,97 2.500,04 2.397,32 2.375,21 

IP, (dias) 445,58 415,06 411,09 422,72 397,24 394,01 414,28 

IP, (meses) 15,00 14,00 13,00 14,00 13,00 13,00 14,00 

TV= Total de vacas; VL= Vacas em lactação; DEL= Dias em lactação; PTD= Produção total diária; PTA= 

Produção total anual; MVL= Produtividade por vaca em lactação; MTR= Produtividade total do rebanho; RMF= 
Relação matriz funcionário; RLF= Relação leite funcionário; Ha= Área de produção; PHA= Produção por 

hectare; IP= Intervalo de partos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao indicador número total de vacas no rebanho, o ano de 2010 apresentou 

maior média (94 vacas), seguido do ano de 2012 com 93 vacas no rebanho total. A 

porcentagem de vacas em lactação apresentou maior média no ano de 2011 com 78,01% das 

vacas em lactação. Este relato foi determinante para que os anos de 2011 e 2012 exibissem 

maior número de vacas lactantes, mesmo não exibindo maior número de vacas no rebanho. 

Na análise das componentes principais dos índices zootécnicos em função dos 

anos observa-se que as duas primeiras componentes são responsáveis por mais de 83% da 

variação total. Na Figura 2, é apresentada a distribuição dos vetores e a localização dos anos. 

Para o ano de 2009, a variável de maior influência foi a porcentagem de vacas em lactação. 

As variáveis produção por hectare (PHA), média de vacas em lactação (MVL), relação leite 

funcionário (RLF), relação matriz funcionário (RMF) e produção total diária (PTD) 
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apresentaram efeito positivo com a primeira componente principal, indicando que, para os 

anos de 2009 a 2012 houve comportamento semelhante na variabilidade dos indicadores.  

Figura 2 - Análise de componentes principais (PCA) com base nos principais indicadores zootécnicos associados 

aos anos de estudo. 

Com a avaliação econômica é possível aferir quais os setores de produção 

apresentaram maior participação das médias anuais do montante investido (TAB. 2). 

Tabela 2 – Composição média (reais/R$) e porcentagem de participação do capital investido em diferentes 

setores de produção, obtida de seis anos em seis propriedades leiteiras da região de Montes Claros-MG. 

Especificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MÉDIA 

Terras, (R$) 180.540,00 227.686,67 255.566,67 348.500,00 464.666,67 697.000,00 362.326,67 

Benfeitorias, (R$) 107.815,00 108.480,15 102.560,41 101.640,67 95.570,92 89.501,18 100.928,06 

Máq. e Equip., (R$) 154.136,00 145.391,04 140.012,13 130.491,32 116.850,87 103.210,41 131.681,96 

Animais, (R$) 720.362,20 768.397,02 772.425,26 816.493,12 868.964,35 919.828,17 811.078,35 

Total, (R$) 1.162.853,20 1.249.954,88 1.270.564,46 1.397.125,11 1.546.052,81 1.809.539,77 1.406.015,04 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nos seis anos de avaliação, a média do capital total investido foi de R$ 

1.406.015,04 e os setores com maior participação foram o de setor animais de produção e 

setor terras, com valores médios de R$ 811.078,35 e R$ 362.326,67, respectivamente. Houve 

crescimento linear no decorrer cronológico, em que o valor médio inicial, ano de 2007, foi de 

R$ 1.162.853,20 e o valor médio final, em 2012, de R$ 1.546.052,81. O crescimento também 

foi observado no setor terras, que apresentou menor valor médio inicial (R$ 180.540,00) em 

2007 alcançando valor médio final de R$ 697.000,00 em 2012, valor este 3,8 vezes superior 

ao valor inicial. 
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De maneira contrária, os setores de benfeitorias e máquinas/equipamentos 

apresentaram redução do valor médio investido. Como pode ser observado, no ano de 2007 o 

valor médio investido no setor de benfeitorias foi de R$ 108.963,00 e em 2012 este valor foi 

menor, correspondendo a R$ 88.670,67, (TAB. 2). 

Na análise dos componentes principais dos setores de investimento de capital 

(FIG. 3), observou-se que o  investimento em máquinas e equipamentos esteve correlacionado 

com os anos de 2007 e 2009 e o investimento em benfeitorias correlacionado com o ano de 

2008. A análise da primeira componente destacou que todos os setores de investimentos 

apresentaram importância similar na variabilidade dos dados. 

 
Figura 3 - Análise de componentes principais (PCA) com base nos setores de investimento de capital, associados 

aos anos de estudo. Setor de investimento máquinas e equipamentos (Maq. e Equip.). 

Na Tabela 3, resumem-se as aferições quanto ao custo operacional efetivo da 

atividade leiteira dentre os anos em estudo. A observação destes custos revelou que houve 

aumento dos custos despendidos com o passar dos anos na atividade. Desta forma, o ano de 

2007 apresentou menor custo operacional efetivo (R$ 189.170,31) e o ano de 2012 com 

maiores desprendimentos R$ 237.667,98. Verificou-se também que o valor médio anual foi de 

R$ 215.543,40, com baixo coeficiente de variação (8,32%), indicando que não houve elevada 

discrepância dos valores deste custo entre os anos analisados. 
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Tabela 3 - Média anual da composição (Reais/R$) e porcentagem do COE em seis fazendas produtoras de leite da região de Montes Claros-MG. 

Itens 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média DP CV(%) 

Mão de obra permanente 28.988,13 30.052,78 31.530,62 34.124,35 35.239,53 38.162,39 198.097,80 33.016,30 3.460,31 10,48 

(%) 16,30 14,94 16,49 16,35 15,09 16,27 - 15,91 0,70 4,37 

Serviços profissionais 5.134,47 5.199,46 5.561,52 6.173,81 7.466,69 7.831,10 37.367,05 6.227,84 1166,626 18,73 

(%) 3,06 2,67 3,12 3,15 3,30 3,52 - 3,14 0,28 9,00 

Concentrados 86.614,87 97.636,74 99.749,89 100.242,78 112.310,47 114.280,79 610.835,54 101.805,92 10.205,77 10,02 

(%) 44,70 45,40 46,62 48,77 48,64 48,86 - 47,16 1,85 3,93 

Volumosos 10.025,24 13.174,00 13.634,05 9.841,67 11.942,72 11.013,42 69.631,10 11.605,18 1.590,46 13,70 

(%) 5,28 6,56 6,13 4,72 5,33 4,75 - 5,46 0,74 13,55 

Mistura mineral 6.720,34 6.743,25 5.843,98 7.212,70 7.288,27 7.106,98 40.915,53 6.819,25 533,72 7,83 

(%) 3,43 3,07 2,82 3,21 3,02 2,86 - 3,07 0,23 7,39 

Medicamentos e higiene 8.652,59 8.911,05 9.805,85 10.091,45 11.802,69 11.778,01 61.041,64 10.173,61 1.362,17 13,39 

(%) 4,48 4,30 4,96 4,77 5,14 4,86 - 4,75 0,31 6,58 

Material de construção 4.985,42 8.899,37 3.652,13 1.875,29 3.815,38 2.865,45 26.093,04 4.348,84 2.457,70 56,51 

(%) 2,79 3,56 2,03 0,73 1,60 1,32 - 2,01 1,03 51,41 

Energia elétrica/Combustível 19.042,19 21.311,85 19.577,41 19.463,55 22.004,56 23.160,43 124.559,99 20.760,00 1.652,01 7,96 

(%) 9,66 9,26 8,81 8,64 8,69 8,95 - 9,00 0,39 4,33 

Maquinas e equipamentos 8.244,70 13.638,78 8.811,62 10.083,06 10.919,47 10.734,24 62.431,87 10.405,31 1.904,72 18,31 

(%) 4,01 5,61 3,77 4,44 4,48 4,35 - 4,44 0,63 14,26 

Inseminação 2.670,86 2.559,37 3.280,95 3.469,21 2.992,05 3.152,56 18.125,00 3.020,83 352,79 11,68 

(%) 1,56 1,28 1,75 1,72 1,28 1,24 - 1,47 0,23 15,89 

Diversos 2.735,46 1.931,69 1.821,68 2.182,06 2.369,20 2.492,56 13.532,65 2.255,44 345,81 15,33 

(%) 1,71 0,90 1,09 1,09 1,09 0,95 - 1,14 0,29 25,75 

Impostos 1.174,32 1.317,64 974,97 1.196,10 1.352,18 1.253,74 7.268,95 1.211,49 134,47 11,10 

(%) 0,70 0,69 0,57 0,60 0,62 0,55 - 0,62 0,06 10,14 

TOTAL 189.170,31 215.179,32 207.471,02 210.076,23 233.695,55 237.667,98 1.292.664,39 215.543,40 17.942,82 8,32 

COE = Custo operacional efetivo; COT = Custo operacional total; DP = Desvio padrão; CV = Coeficiente de variação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que se refere à avaliação do comportamento do custo operacional total, o valor 

monetário médio anual foi de R$ 233.283,98±18.064,90. O ano com menor valor monetário 

do COT foi 2007, com R$ 206.730,73. A depreciação como componente do COT representou, 

na média dos anos, R$ 18.333,08, valor que representou 7,86% do COT. 

Em relação à Análise das Componentes Principais variáveis do COE (FIG. 4), as 

duas primeiras componentes explicaram 76,7% da variação dos dados.  Quanto à dispersão 

dos anos nos quadrantes nota-se a formação bem caracterizada de um grupo englobando os 

anos entre 2009 e 2012. A variável com maior contribuição para variabilidade da primeira 

componente foi o gasto com alimentos concentrados. 

 
Figura 4 - Análise de componentes principais (PCA) com base nos componentes do COE, associados aos anos de 

estudo. Concentrados (Conc.), medicamentos e higiene (MHD), mão de obra permanente (MOP), mão de obra 

temporária (MOT), energia elétrica e combustível (EE/Comb.), manutenção de máquinas e equipamentos (Maq. 

equip.). 

Avaliando a formação da receita média anual do presente estudo, nota-se que o 

valor médio anual obtido pela venda do leite foi o componente da receita com maior 

participação, R$ 274.774,88, este valor refere-se a uma média de 77,57% da receita total. No 

ano de 2007, a participação da venda do leite na formação da receita total atingiu o maior 

valor percentual de 80,80%. A participação da variação do inventário animal na formação da 

receita apresentou média de R$ 43.400,09±13.684,69, este valor representou em média 

12,36% da receita total. Nota-se grande variação deste componente na formação percentual da 
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receita entre os anos avaliados refletindo um elevado valor de coeficiente de variação 

(31,53%). 

Verifica-se que o ano com maior quantidade de leite virtual produzido foi o ano 

de 2010 com 518.490,11 L. O ano com menor valor de equivalente de leite virtual foi o ano 

de 2007, 431.639,15 L, ano com maior participação do componente venda do leite na 

formação da receita total.  

O ano de 2012 apresentou o melhor resultado para margem bruta, R$ 186.671,55, 

e o menor valor obtido foi em 2007, R$ 89.652,43. Houve crescimento dos valores de 

margem bruta no decorrer dos anos. Entretanto, o ano de 2009 apresentou queda de R$ 

15.184,88 (12,25%) em relação ao valor obtido em 2008 R$ 124.002,49. A partir do ano de 

2010 o comportamento do valor médio de margem bruta apresentou-se com crescimento 

linear. 

Os valores de margem líquida, obtidos entre os anos em análise, apresentaram 

média de R$ 120.255,08±36.655,02. O coeficiente de variação dos valores médios de margem 

líquida (30,48%) foi superior ao coeficiente de variação da margem bruta (26,78%), indicando 

maior variação dos rendimentos líquidos quando comparados aos rendimentos brutos. Os anos 

que obtiveram maiores valores de margens líquidas foram 2011 e 2012, mesmo apresentando 

maiores valores de COT, indicando que os maiores valores de receitas foram obtidos nos anos 

referenciados (TAB. 4). 
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Tabela 4 – Valor médio anual dos indicadores econômicos da atividade leiteira em Reais, obtidos de seis propriedades produtoras de leite da região de Montes Claros, MG. 

Especificação 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SOMA MÉDIA DP CV(%) 

Receitas, (R$) 278.723,21 338.652,98 315.684,11 365.003,89 399.665,65 423.504,49 2.121.234,34 353.539,06 53.677,32 15,18 

Leite, (R$) 222.418,01 245.031,41 256.335,01 278.639,59 311.609,58 334.615,68 1.648.649,27 274.774,88 42.234,10 15,37 

Animais, (R$) 27.124,00 38.565,33 36.226,67 36.074,67 35.584,83 38.025,00 211.600,50 35.266,75 4.158,57 11,79 

Variação do inventário animal, (R$) 29.029,20 54.738,19 23.008,44 50.289,64 52.471,24 50.863,82 260.400,52 43.400,09 13.684,69 31,53 

Outras receitas, (R$) 152,00 318,05 114,00 0,00 0,00 0,00 584,05 97,34 - - 

Equivalente em leite virtual, (L) 431.639,15 497.985,58 476.990,63 518.490,11 493.635,61 485.522,44 2.904.263,53 484.043,92 29.227,06 6,04 

Capital investido, (R$) 1.162.853,20 1.249.954,88 1.270.564,46 1.397.125,11 1.546.052,81 1.809.539,77 8.436.090,22 1.406.015,04 238.474,79 16,96 

Custo operacional total, (R$) 206.730,73 232.472,55 224.960,27 228.344,99 251.726,61 255.468,71 1.399.703,86 233.283,98 18.064,90 7,74 

Custo operacional efetivo, (R$) 189.070,78 214.650,49 206.866,51 209.361,01 232.923,65 236.832,95 1.289.705,39 214.950,90 17.710,56 8,24 

Custo com depreciação, (R$) 17.659,95 17.822,06 18.093,77 18.983,98 18.802,95 18.635,76 109.998,47 18.333,08 549,10 3,00 

Mão de obra familiar, (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Margem bruta, (R$) 89.652,43 124.002,49 108.817,61 155.642,88 166.742,00 186.671,55 831.528,95 138.588,16 37.119,40 26,78 

Margem líquida, (R$) 71.992,48 106.180,43 90.723,84 136.658,90 147.939,05 168.035,79 721.530,48 120.255,08 36.655,02 30,48 

Rentabilidade, (%) 6,09 9,06 7,60 10,05 9,41 9,30 - 8,59 1,47 17,09 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Avaliando a rentabilidade em função do decorrer dos anos estudados, foi 

observado que houve crescimento de 2,98% do primeiro ano em análise (2007) para o 

subsequente (2008). Em uma análise geral, observou-se que a média anual da rentabilidade foi 

de 8,59 ± 1,47%, este valor demonstra que o investimento no setor apresentou bom nível de 

atratividade, sendo superior a investimentos comumente utilizados como fontes seguras de 

investimento de capital. 

De maneira geral, a análise dos componentes principais dos indicadores 

econômicos ao longo dos anos demonstrou que os anos de 2008 e 2009 apresentaram 

variabilidade similar (FIG. 5). Os demais anos não apresentaram tendências grupais 

significativas. Os indicadores receita total e margem líquida estiveram correlacionados com o 

capital investido e o COE. A primeira componente principal apresentou 81% da variabilidade 

dos dados. 

Figura 5 - Análise de componentes principais (PCA) dos indicadores econômicos. Ml = Margem líquida; CD = 

Depreciação.



40 

4 DISCUSSÃO  

 

A variação observada no número total de vacas no rebanho explica o 

comportamento da atividade leiteira, em caráter de competitividade regional. Como se trata de 

um indicador de tamanho é possível avaliar o grau de competição existente na atividade 

leiteira, mesmo que esta atividade apresente demanda relativamente elástica. Nota-se que 

houve tendências de crescimento do rebanho, entretanto, com alguns momentos de redução de 

vacas no plantel. Possivelmente, este comportamento esteve ligado às variações ocorridas no 

preço pago pelo litro de leite e nos custos operacionais para manutenção da atividade. 

Segundo Oliveira et al. (2001), a eficiência econômica da atividade leiteira 

depende de dois principais fatores sendo eles a relação de troca e a produtividade. A relação 

de troca da pecuária leiteira depende do preço do leite, em ação comparativa e concomitante 

aos preços dos insumos e fatores de produção. Já a produtividade contempla a quantidade 

produzida em relação às quantidades utilizadas dos fatores de produção. Ambos os fatores, 

determinantes de eficiência econômica, estão sob constantes variações ocorridas no tempo, 

influenciadas principalmente por modificações específicas de mercado, mercado consumidor 

e desenvolvimento tecnológico. 

Villela et al. (2017) constataram que, em anos com baixos preços pagos pelo litro 

de leite, há uma redução da receita oriunda da venda do leite, forçando o produtor a 

comercializar maior quantidade de animais, para custear parte da produção. Ademais, 

situações inversas a este relato podem ser observadas, em que o aumento no preço do leite 

culmina no aumento do número de animais de produção no rebanho. Entretanto, o aumento do 

número de vacas no rebanho apresenta algumas variáveis limitantes, tais como os recursos 

financeiros para aquisição de vacas e a disponibilidade de área para alimentação desses 

animais (OLIVEIRA et al., 2001). 

Para o indicador porcentagem de vacas em lactação, Leite et al. (2006) sugeriram 

83% do total de vacas como valores recomendados de Benchmarking. A média obtida no 

presente estudo, de 76,27% esteve aquém do valor preconizado por estes autores. Diversos 

são os fatores ligados à obtenção do valor percentual de vacas em lactação e normalmente são 

determinantes para a eficácia reprodutiva do rebanho. Dentre estes, se destaca o intervalo de 

partos, que por sua vez, está ligado ao índice número de dias em lactação, à persistência de 

lactação e à eficiência reprodutiva do rebanho. Deste modo, a análise deste indicador 

zootécnico pode esclarecer o valor médio anual obtido para porcentagem de vacas em 
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lactação. O valor médio anual obtido para intervalo de partos foi de 14 meses, valor superior 

aos 12 meses preconizado como Benchmarking por Leite et al. (2006). O valor médio de 

intervalo de partos possivelmente foi determinado pelo número de dias em lactação, em 

conjunto com um constante e elevado período de serviço, certamente, o fator gerencial não 

esteve atuante nesta variável ligada à eficiência reprodutiva do rebanho. 

As variações observadas na média anual de produtividade diária de vacas lactantes 

e no número de animais em lactação, ao longo dos anos, determinaram valores médios 

distintos para a produção média diária em cada ano analisado. A produção de leite diária, 

extrapolada ou não, para produções mensais e anuais, é um indicador zootécnico comumente 

utilizado na determinação de diversos indicadores de eficiência zootécnica e econômica, que 

por sua vez, são utilizados na avaliação do fator gerencial das propriedades. Resende et al. 

(2016) analisaram indicadores de desempenho que determinam a variação na lucratividade e 

evidenciaram que fazendas que obtinham lucro apresentavam maior produção diária de leite 

comparadas com propriedades com diferentes níveis de prejuízo. 

O valor médio anual de produção diária por animal em lactação foi próximo ao 

valor relatado por Parré et al. (2011), em análise do perfil socioeconômico em diferentes 

sistemas de produção de leite da região sudoeste do Paraná, e ao de Lopes et al. (2007), ao 

analisarem os custos e escala de produção na pecuária leiteira, nos principais Estados 

produtores de leite do Brasil. Estes autores afirmam que melhorias no nível de produtividade 

animal é fator condicionante no desempenho econômico e está diretamente relacionada com o 

uso de ferramentas e práticas de gestão. Isto indica que estas ferramentas gerenciais podem 

auxiliar o produtor na tomada de decisão, direcionando as ações em busca de melhor 

desempenho (PARRÉ et al., 2011). 

Mesmo o ano de 2010 apresentando maior média de produtividade por área, o 

resultado apresentado é ligeiramente inferior ao encontrado por Lopes et al. (2004) com 2.614 

l. ha
-1

/ano, indicando possibilidade de melhorias na utilização do fator terra como bem de 

produção. Pereira et al. (2016) relataram valore de produção próximos a 3000 l. ha
-1

/ano, e, 

mesmo assim, denotaram uso pouco intensivo do fator terra. Entretanto, vale ressaltar que os 

resultados encontrados por estes autores foram nas regiões sul de Minas Gerais e no triângulo 

mineiro, regiões com maiores precipitações comparada à região das propriedades deste 

estudo. Para Silva et al. (2015), a intensificação do uso da terra pode ser feita pelo aumento da 

taxa de lotação (vacas em lactação/ha) e da produção de leite por hectare. Além destes, o 
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aumento da produtividade animal também é fator condicionante para intensificação do uso da 

terra. 

Por fim, quanto à avaliação dos indicadores zootécnicos por meio da análise das 

componentes principais, observou-se a não constatação de tendências grupais entre os anos, 

ou seja, as variações anuais não foram regulares, segundo seu comportamento dentro do 

universo dos dados avaliados. A análise da primeira componente comprova o comportamento 

evolutivo dos índices zootécnicos, em que nos anos iniciais da avaliação apresentaram-se 

menos eficientes quando comparados aos anos finais de avaliação. Este fato pode ser 

explicado quanto às práticas melhoristas e suas respostas gradativas ao longo dos anos. De 

fato, algumas intervenções técnicas possuem resultados imediatos no sistema de produção de 

leite, tal como a separação dos animais em lotes homogêneos para o fornecimento de 

alimentos concentrados e demais práticas de manejo. Entretanto, na grande maioria, as 

intervenções técnicas demandam intervalos de tempo maiores e apresentam avanços 

gradativos ao longo dos anos, tal como o melhoramento genético do rebanho. 

 A variabilidade dos dados apresentada pela primeira componente evidenciou 

menores avanços nos indicadores zootécnicos a partir do ano de 2009, seguindo até o final da 

avaliação em 2012, comprovando que as metas da assistência técnica demandaram o período 

entre os anos de 2007 e 2008 para serem obtidas. A maior participação das variáveis PTD  e 

IP na variação total dos dados podem ser explicadas por serem influenciadas por um grande 

número de variáveis que compõem o sistema de produção, abordando aspectos do manejo 

nutricional, sanitário e reprodutivo. 

A contribuição da PTD na variabilidade total corrobora os relatos de Lopes et al. 

(2007) e Parré et al. (2011) ao afirmarem que  a escala de produção é fator condicionante do 

comportamento dos demais indicadores zootécnicos. A influência positiva deste índice refere-

se, principalmente, a elevação dos parâmetros de eficiência e produtividade dos fatores de 

produção terra, mão de obra e animais. 

A avaliação econômica da atividade leiteira, realizada periodicamente, possibilita 

ao produtor conhecer como estão sendo utilizados os fatores de produção empregados na 

atividade. O capital investido é um dos principais fatores de produção que a avaliação 

econômica contempla. Através de sua avaliação, permite-se conhecer os segmentos que 

demandam maiores investimentos para manutenção da atividade, assim como o valor 

monetário investido e a taxa de remuneração do capital que, para Silva et al. (2015), é um 
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indicador importante, pois demonstra a atratividade da atividade leiteira diante de outros 

negócios. 

O decréscimo nos setores de investimento benfeitorias/máquinas e equipamentos é 

oriundo do processo de depreciação, custo necessário para substituir os bens pelo desgaste 

físico ou obsoletismo que, neste estudo, representou, em cada componente dos segmentos 

benfeitorias e máquinas e equipamentos, redução proporcional no valor de mercado atual de 

cada componente. Porém, mesmo com a queda do valor de mercado, não houve 

descapitalização do sistema, justamente pelo acúmulo do valor depreciado, incluído nos 

custos de produção. 

 O valor investido no segmento animais foi influenciado por ação direta de fatores 

de externos ao sistema de produção, tal como o preço do leite, que em situações de valores 

favoráveis os produtores tendem a aumentar o número de animais de produção, 

consequentemente o valor investido. Outra ação que contribuiu para o aumento do valor 

investido no segmento animal foi a renovação do rebanho. Os rebanhos exibiram crescimento 

constante, de tal forma que o número de novilhas e primíparas, animais com valor de mercado 

superior aumentasse. O maior valor de mercado desses animais é determinado em função do 

melhoramento genético, que possui como meta uma progênie de maior eficiência produtiva. 

De maneira geral, o maior investimento de capital esteve ligado ao setor de investimento 

animais, que é o setor com maior liquidez (GOMES, 1999), o que condicionou ponto positivo 

ao investimento total das propriedades. 

O valor médio percentual de 27,49% para o segmento terra pode ser considerado 

bom indicativo de eficiência na utilização dos recursos. Em sistemas de produção eficientes, a 

menor parte dos investimentos ocorre em terra e nos sistemas de baixa e média eficiência a 

maior parte do capital está empatada neste recurso. Isso significa que há maiores 

investimentos em máquinas, benfeitorias e animais, o que consequentemente viabiliza a maior 

produção. O mesmo não ocorre em sistemas de produção com grande participação da terra no 

capital imobilizado, o que reflete em menor produtividade do fator terra. 

A análise das componentes principais dos setores de investimento de capital 

revelou participação similar das variáveis na formação da variabilidade dos dados de capital 

investido. A primeira componente ilustra 96,7% da variabilidade dos dados e indica que as 

variações do valor investido nos setores de investimentos avaliados estiveram altamente 

correlacionadas. Provavelmente, o fato de as propriedades avaliadas apresentarem 

crescimento contínuo quanto ao número de animais de produção, houve uma demanda de 
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maior investimento de capital no setor animais de produção, que por sua vez, demandou 

aumento de recursos em máquinas e benfeitorias. Assim, é possível inferir que se tratando de 

investimento de capital, independentemente do setor de investimento, é relevante que a 

tomada de decisão seja tratada com devidos cuidados pelo fator gerencial das propriedades 

leiteiras. Além disso, a primeira componente descreve claramente a relação do capital 

investido em máquinas, equipamentos, e benfeitorias com os anos iniciais de assistência 

técnica que, provavelmente, visou à estruturação física das propriedades para sustentação da 

produção futura da atividade. Em seguida, observou-se que houve investimento gradativo no 

setor animais de produção, provavelmente na busca por aumento na produtividade, estando 

mais relacionado aos anos de 2011 e 2012. 

A mensuração dos custos de maneira plurianual permite ao gerenciador evidenciar 

pontos de estrangulamento existentes na produção, abrangendo variações externas ao sistema 

de produção, tais como as variações no mercado de insumos, uma vez que a análise dos custos 

de produção é realizada periodicamente e de forma repetitiva. Neste estudo, o comportamento 

apresentado pelos componentes do custo operacional efetivo mostrou-se crescente entre os 

anos avaliados. Este relato pode ser explicado devido à desvalorização monetária, ocorrida em 

função das taxas anuais de inflação. 

Outro relato que explica o aumento do valor despendido com o custo operacional 

efetivo trata-se da elevação da produção de leite anual e do número de vacas em lactação. O 

aumento destes dois indicadores zootécnicos possivelmente demandaram maiores 

desembolsos para alcance do patamar de produção específico de cada ano. Oliveira (2015), ao 

mensurar plurianualmente os resultados econômicos e índices zootécnicos provenientes de 

uma fazenda situada no município de Serranópolis -MG, relatou comportamento análogo dos 

custos operacionais. Este autor correlacionou alguns indicadores zootécnicos com o custo 

operacional efetivo encontrando correlações significativas com o número de vacas em 

lactação e a produtividade de vacas em lactação. 

O fato de o manejo adotado nas propriedades em estudo apresentar caráter similar 

explica o baixo coeficiente de variação apresentado na avaliação anual do custo operacional 

efetivo. O grupo de assistência técnica, responsável pelos manejos nutricionais, sanitários e 

gerenciais em todas as propriedades, apresentou padrões similares de atuação nas 

propriedades avaliadas durante os anos estudados. Os coeficientes de variação dos 

componentes formadores do COE, corroboram esta afirmação. A obtenção dos resultados da 

tomada de decisão gerencial, em propriedades leiteiras, acontece de maneira gradativa, 



45 

 

 

confirmando a importância de uma análise plurianual dos fatores que envolvem a eficiência 

gerencial. 

O componente que possui maior participação na formação do COE é o 

desembolso com alimentos concentrados (NASCIF, 2014; LOPES, 2004). A variação média 

anual evidenciou crescimento no valor gasto, provavelmente pelos mesmos fatores que 

condicionaram o comportamento geral do COE (o aumento do número de vacas e a produção 

diária de leite). Entretanto, fatores externos ao sistema de produção, tais como o preço de 

ingredientes e os valores de translado, estiveram atuantes na determinação do valor monetário 

desembolsado com alimentos concentrados.  

Ao analisar os valores despendidos com concentrados em comparação da variação 

média anual do preço do milho no estado de Minas Gerais e a média nacional observou-se 

uma variação dependente entre o gasto com concentrados em função das variações no preço 

do milho, um dos principais ingredientes concentrados utilizados em dietas de vacas leiteiras.  

Alguns métodos podem ser utilizados visando à redução deste impacto externo na 

formação do COE. A utilização de sistemas que priorizem a utilização tecnificada das 

pastagens como principal fonte de alimento, visando o aumento da quantidade e qualidade 

fornecida, reduzindo os custos da atividade à instabilidade nos custos de produção devido a 

variações ocorridas no mercado de insumos, condicionando maior estabilidade na produção 

de leite (VILELA et al., 2001). 

O maior desembolso com a mão de obra permanentemente contratada, quando 

comparada com a mão de obra temporária, era esperado, pois, a mão de obra permanente, 

além do desembolso mensal, gerado pelo pagamento de salários, gera o desembolso com os 

encargos sociais e trabalhistas, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

Seguridade e Previdência Social (INSS) e o décimo terceiro salário. Moraes et al. (2016) 

realizaram um comparativo de utilização de diferentes tipos de mão de obra em sistemas de 

produção de leite do estado do Rio de Janeiro e relataram que o número de colaboradores 

presentes na mão de obra contratada foi semelhante a no estrato de mão de obra familiar. 

Porém, quando avaliaram a participação do custo da mão de obra no COT, o estrato familiar 

obteve menor participação, por apresentar somente a contratação de mão de obra temporária 

em momentos específicos de produção, assim não apresentando gastos com os encargos 

sociais. 

Esperava-se um comportamento crescente nos desembolsos com energia e 

combustível, pelo fato da variação monetária ocorrida durante os anos em análise. 



46 

Inicialmente, este comportamento foi comprovado nos anos de 2007 e 2008, entretanto, os 

anos de 2009 e 2010 apresentaram valores de desembolso similares ao de 2007. 

Possivelmente, a redução nos desembolsos com energia e combustível não esteve relacionada 

às melhorias de eficiência utilização destes insumos de produção, mas principalmente na 

redução dos preços de compra do óleo diesel em função da crise mundial instalada no ano de 

2009, impactando o preço de mercado do petróleo.  

Prado et al. (2015), ao determinarem os coeficientes de correlação entre o preço 

do litro do petróleo e o preço do litro do óleo diesel em diversos os países, evidenciaram 

correlação significativa de 0,62 no Brasil em 2009.  Após o período de crise mundial e 

retomada da ascensão dos preços dos combustíveis, o comportamento crescente com os 

desembolsos de energia e combustível nas propriedades foi retomado, como observado em 

2011 e 2012. 

Neste estudo, o valor de COT em cada ano avaliado foi determinado pelo 

comportamento do custo operacional efetivo, componente com maior participação na 

formação do custo operacional total. De fato, os demais componentes do custo operacional 

apresentaram baixa porcentagem de participação na formação do valor total do COT, ou 

ainda, não estiveram presentes nos anos avaliados, caso da mão de obra familiar. O baixo 

impacto da depreciação no comportamento geral do COT era esperado, uma vez que os 

valores foram obtidos através de cálculo linear, que equaliza o custo com depreciação durante 

os anos. 

O valor médio de participação da depreciação no custo operacional total foi 

similar ao valor relatado por Ferraza et al. (2015) em sistemas de produção de leite com alto 

nível tecnológico. Estes autores afirmaram que propriedades com elevado nível tecnológico 

apresentam melhor capacidade produtiva das instalações, evitando a sua ociosidade, 

permitindo a diluição dos custos. 

O comportamento crescente observado na receita total da atividade pode ser 

esclarecido por dois principais fatores condicionantes. O primeiro fator, de ação externa ao 

sistema de produção, trata-se da política de câmbio flutuante, ou seja, a variação no poder de 

aquisição da moeda. Países em desenvolvimento, normalmente, apresentam moedas 

consideradas “fracas” com variações nos preços dos bens importados e bens produzidos 

nacionalmente. Desta forma, passa a ser necessário ter uma maior quantidade de moeda para 

adquirir a mesma quantidade de um bem, fato ocorrido no preço pago ao produtor por litro de 

leite e no preço de mercado dos animais vendidos. Já o segundo fator condicionante é 
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vinculado ao aumento na escala de produção que, segundo Camilo (2012), o impacto esperado 

é uma melhoria na receita impulsionada principalmente pelo aumento da produtividade 

animal. 

A variação ocorrida anualmente na participação da receita bruta do leite no 

montante da receita total foi proporcional a variações nas receitas oriundas da venda de 

animais e da variação do inventário animal. Este relato pode ser comprovado ao se analisar o 

perfil dos componentes da receita total no ano de 2008, ano de maior participação do 

componente variação do inventário e elevada participação da venda de animais na formação 

da receita que, consequentemente, reduziram a participação da venda do leite na formação da 

receita total da atividade. Pereira et al. (2016) sugeriram que a  eficiência técnica de produção 

é fator condicionante da participação da receita oriunda da venda de  leite na formação da 

receita total. Entretanto, Ferraza et al. (2015), ao avaliarem a composição da receita total de 

propriedades leiterias empregando diferentes níveis tecnológicos, não encontraram diferença 

estatística significativa na participação da venda do leite na formação da receita total em 

função do aumento do capital investido na atividade. 

Os valores equivalentes de leite virtual estiveram estreitamente relacionados à 

porcentagem de participação da receita obtida da venda do leite na receita total. Verificou-se, 

no intervalo entre 2008 e 2009 a maior variação de produção de equivalente de leite virtual, 

justamente pelo fato deste intervalo conter a maior discrepância da participação da receita 

obtida pela venda do leite no montante da receita total da atividade. Notou-se expressiva 

influência do fator gerencial neste intervalo, pois a receita oriunda da venda do leite foi 

suficiente para cobrir todos os custos de produção, entretanto, insuficiente para alcance de 

consideráveis patamares de rentabilidade, sendo necessária maior venda de animais para 

geração de receita total na atividade. 

Lopes et al. (2009) confirmaram a importância da aplicabilidade do equivalente 

do leite virtual na análise econômica da atividade leiteira ao encontrarem valores para custo 

operacional efetivo médio de R$0,61/litro de leite e de R$0,46/litro de leite virtual, em 

propriedades de baixo nível tecnológico, frente a um preço médio de venda de leite 

R$0,49/litro, obtendo margem líquida positiva mesmo sendo o custo médio total superior ao 

preço de venda, evidenciando que os demais produtos da atividade leiteira impactam nos 

custos de produção e também nos resultados econômicos do sistema de produção. 

A obtenção de valores positivos de margem bruta em todos os anos avaliados 

indica que a receita total da atividade leiteira foi suficiente para cobrir os desembolsos 
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gerados na atividade, permitindo a manutenção da atividade no curto prazo. Silva et al. (2015) 

também, encontraram comportamento análogo para o valor obtido de margem bruta, a uma 

taxa de crescimento de 8,7% ao ano em avaliação de dois cenários de produção de leite em 

diferentes intervalos de tempo (1988-1989; 2011-2012), identificando como fatores 

condicionantes deste comportamento a eficiência zootécnica, agronômica, de mão de obra e 

principalmente o fator gerencial. 

Os valores de margem líquida foram inferiores aos valores obtidos de margem 

bruta, ainda assim positivos, o que de acordo com Leite et al. (2006) possibilitou a 

permanência dos sistemas de produção no mercado a longo prazo. De fato, a utilização do 

COT para determinação do valor de margem líquida contempla maior número de 

componentes do custo operacional determinando os menores valores encontrados. Oliveira et 

al. (2001) avaliaram propriedades leiteiras com diferentes escalas de produção, e constataram 

que propriedades que apresentam baixos valores de margem bruta tendem a apresentar valores 

negativos de margem líquida com consequente rentabilidade negativa. Neste cenário, as 

reservas necessárias para substituição dos bens de produção ao final do período útil não são 

realizadas, determinando diferentes níveis de descapitalização. 

A análise plurianual evidenciou comportamento de margem líquida similar ao de 

margem bruta. A inexistência de mão de obra familiar e da baixa participação da depreciação 

na formação do COT explica o comportamento similar dos indicadores econômicos. Desta 

forma, os mesmos fatores condicionantes observados para aumento dos valores obtidos de 

margem bruta justificam os aumentos percentuais equivalentes nos valores obtidos de margem 

líquida. Segundo Carvalho et al. (2009), o aumento da tecnificação em empresas rurais, sem 

grandes alterações no perfil dos gastos, proporciona o aumento da eficiência de produção, 

permitindo a diluição dos custos não efetivos,  proporcionando acréscimo na margem líquida 

unitária. 

O aumento dos valores de rentabilidade obtidos ao longo dos anos, possivelmente 

ocorreu em função de projetos gerenciais de longo prazo. Estes projetos, normalmente, visam 

aumento do número de vacas em lactação no rebanho, aumento da produtividade animal, 

eficiência de utilização da mão de obra, e aumento da produtividade por área de produção. 

Quanto à avaliação dos indicadores econômicos pela análise multivariada das 

componentes principais, observou-se variabilidade similar entre os indicadores econômicos 

avaliados. Este comportamento era esperado, uma vez que existe dependência matemática na 

sua determinação. Como exemplos a determinação do valor de rentabilidade obtido por meio 
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do valor de margem líquida, e a determinação do “equivalente em leite virtual” definido pelo 

valor da receita total. Além disso, a análise dos componentes principais evidenciou a relação 

entre a receita total e margem líquida com o capital investido e o COE. De fato, a obtenção de 

maiores valores de receita total e valor de margem líquida foram dependentes do maior 

investimento de capital e demandam maiores desembolsos, o que não acontece para o 

indicador rentabilidade, devido ao fato de ser dado em valores percentuais. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A análise plurianual dos componentes zootécnicos e econômicos evidenciou 

elevado nível de interação dos indicadores zootécnicos no comportamento e na eficiência dos 

indicadores econômicos avaliados. O fator gerencial esteve atuante na determinação dos 

indicadores zootécnicos, consequentemente nos indicadores econômicos. 

Anos com maiores receitas apresentaram maior produtividade por área, maior 

produtividade animal e melhor utilização do fator mão de obra. Estes anos apresentaram 

maior custo operacional e maior valor monetário de capital investido. Desta forma, 

evidenciou-se que, para as propriedades deste estudo, a obtenção de maiores valores de 

margem líquida e receita estiveram vinculadas ao maior emprego tecnológico, demandando 

maiores investimento de capital. 

Conclui-se que todos os componentes de produção, sejam de caráter interno ou 

externo aos sistemas de produção de leite, devem ser alvo do fator gerencial na expectativa da 

mensuração de pontos de estrangulamento de produção e obtenção de oportunidades de 

mercado. 
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4 ARTIGO 2 - AVALIAÇÃO DE ÍNDICES DE DESEMPENHOS ZOOTÉCNICOS E 

ECONÔMICOS EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE LEITE COM DIFERENTES 

ESTRATOS DE TAMANHO 

 

RESUMO 

 

Avaliou-se os principais indicadores zootécnicos, os componentes do custo de produção e os 

principais indicadores econômicos em fazendas produtoras de leite da região Norte de Minas 

Gerias, com diferentes estratos de tamanho. A discretização dos dados foi realizada pelo 

método não supervisionado de acordo com o número total de vacas no rebanho. Foram 

determinados os coeficientes de correlação linear entre os indicadores zootécnicos, os 

indicadores econômicos e os custos de produção, assim como parâmetros de regressão das 

variáveis com correlação significativa com a rentabilidade. Os custos de produção foram 

determinados segundo metodologia do custo operacional. Propriedades do menor e do médio 

estrato obtiveram médias similares de porcentagem de vacas em lactação. Propriedades com 

mais de 100 vacas apresentaram maior valor médio de capital investido. O estrato de 

propriedades com maior tamanho apresentou maior média de receita total, margem bruta e 

margem líquida. Quanto à correlação entre indicadores zootécnicos, custos de produção e 

indicadores econômicos, os indicadores zootécnicos com maior influência nos custos unitários 

de produção foram a porcentagem de vacas em lactação, o número médio de dias em lactação, 

a produtividade média do rebanho, a eficiência de utilização da mão de obra e a produtividade 

por área. Somente o intervalo de partos apresentou correlação significativa com as margens 

bruta e líquida por litro de leite virtual. A porcentagem de vacas em lactação, a produtividade 

de animais em lactação e a produtividade por área apresentaram maior coeficiente de 

correlação com a rentabilidade. Na regressão, os indicadores zootécnicos porcentagem de 

vacas em lactação e a produtividade de vacas em lactação apresentaram valores negativos 

para o ponto de intercepto da variável dependente rentabilidade. As correlações e os 

parâmetros de regressão permitiram evidenciar a relação existente entre os indicadores 

zootécnicos, os custos de produção e os indicadores econômicos. Conclui-se que estratos com 

maior produtividade apresentaram menor valor de custo operacional e margem líquida, o que 

não influenciou na obtenção de valores consideráveis de rentabilidade.  

 

Palavras-chaves: Custos de produção. Indicadores econômicos. Rentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

The main zootechnical indicators, the components of the cost of production and the main 

economic indicators in milk producing farms of the Northern region of Minas Gerias, with 

different size, in order to generate the main economic indicators of reference. The coefficients 

of linear correlation between the zootechnical indicators, economic indicators and production 

costs, as well as regression parameters of variables with significant correlation were 

determined. The discretization of the data was performed by the unsupervised method 

according to the total number of cows in the herd. The costs of production were determined 

according to the methodology of the operational cost, prepared by the Institute of Agricultural 

Economics. The properties with up to 80 cows in the herd and properties with total cows 

above 100 obtained similar averages of percentage of lactating cows. Total daily yield 

exhibited a similar average for properties with up to 100 cows in the herd. Properties with 

more than 100 cows presented higher mean value of invested capital and in the animal 

investment sector. For the land sector, properties with a number of animals greater than 100 

did not present statistical difference. The stratum of properties with larger size presented 

higher mean of total revenue, gross margin and net margin. The statistical analysis of the 

reference indicators did not show significant variations among the size strata. Regarding the 

correlation between zootechnical indicators, production costs and economic indicators, the 

zootechnical indicators with the greatest influence on unit production costs were: the 

percentage of lactating cows, the average number of days in lactation, the average 

productivity of the herd, the efficiency of the use of labor and the productivity per area. Only 

the delivery interval showed a significant correlation with gross and net margins per liter of 

virtual milk. The percentage of lactating cows, the productivity of lactating animals and the 

productivity per area showed a higher coefficient of correlation with the profitability. The 

zootechnical indicators percentage of lactating cows and the productivity of lactating cows 

presented negative values for the intercept of the dependent variable. The evaluation among 

strata of size showed that higher productivity properties had lower operating cost and net 

margin, which did not influence the achievement of considerable profitability values. 

Correlations and regression parameters allowed us to evaluate the performance of different 

zootechnical indicators in production costs and economic indicators. 

 

Keywords: Economic indicators. Production costs. Profitability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A análise técnica e econômica de sistemas de produção de leite, em diferentes 

estratos de tamanho de propriedades, pode fornecer a real situação de desempenho em 

propriedades leiteiras com diferentes patamares de produção diária. A definição de pontos de 

referência, denominados Benchmark, exibe elevada importância gerencial, visto que os 

valores são obtidos de sistemas de produção inseridos em um mesmo mercado (GOMES, 

1999). Desta forma, os resultados podem ser utilizados na elaboração de projetos para 

expansão da produção, demonstrando qual a melhor forma de investimento de capital no 

sistema de produção de leite. 

De acordo com Ferraza et al. (2015), o acompanhamento de indicadores 

zootécnicos e econômicos pode ser empregado como ferramenta para o gerenciamento do 

desempenho técnico-econômico da atividade. Além disso, o conhecimento de indicadores em 

sistemas de produção com elevada eficiência econômica pode ser extremamente valioso, 

tornando-se referência para os demais sistemas (TUPY et al., 2011). Assim sendo, a análise 

dos indicadores zootécnicos e econômicos deve ser realizada constantemente, e quando 

realizada de maneira plurianual, e em diferentes estratos de tamanho permite maior precisão 

de informações, minimizando o efeito de situações esporádicas e externas ao sistema de 

produção. 

Diversos trabalhos estudaram o efeito de diferentes características dos sistemas de 

produção de leite na rentabilidade da atividade leiteira, tais como a qualidade dos 

componentes do leite (TEIXEIRA JÚNIOR et al., 2015); emprego de diferentes níveis 

tecnológicos (FERRAZA et al., 2015; LOPES et al., 2015), e a influência do tipo de sistema 

de criação em regimes de pastejo, semiconfinado ou confinado (LOPES et al., 2007). De 

maneira análoga, a avaliação do efeito de indicadores de tamanho de propriedades, no capital 

investido, nos custos de produção e nos indicadores econômicos entre estratos de tamanho, 

proporciona embasamento técnico em auxilio à tomada de decisões no gerenciamento da 

atividade leiteira. 

Deste modo, os objetivos foram avaliar os principais índices zootécnicos, os 

componentes do custo de produção e os principais indicadores econômicos fazendas 

produtoras de leite da região Norte de Minas Gerias, em diferentes estratos de tamanho, bem 

como, realizar a correlação dos indicadores zootécnicos com os indicadores econômicos e os 

custos de produção fornecendo parâmetros de regressão. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram coletados dados referentes às despesas, receitas e índices zootécnicos, 

durante o período contido entre os anos de 2007 a 2012 provindos de seis propriedades 

leiteiras situadas na região norte do estado de Minas Gerais. Os dados foam cadastrados no 

software SAFARI® 
e foram inseridos em planilhas do Microsoft Excel®

 (Microsoft Corp., 

Redmond, WA, EUA) desenvolvidas especialmente para fins de análise numérica. 

A região está localizada a 465 metros de altitude, com latitude 16º 44’ Sul e 

longitude 43º 51’leste de Greenwich. O clima é caracterizado como tropical típico, semiúmido 

e quente, com uma estação chuvosa e curta (novembro a março) e outra seca e longa (abril a 

outubro). Este clima é caracterizado como Aw, segundo a classificação de Köppen (1948), ou 

seja, tropical, quente com chuvas de verão e temperaturas médias anuais entre 22 e 24° C e, 

pluviosidade média anual entre 1000 e 1200 mm. 

A discretização dos dados, para redução do número de valores dos atributos 

contínuos para amplitude em intervalos, foi realizada pelo método não supervisionado. Desta 

forma, os sistemas de produção foram estratificados de acordo com o número total de vacas 

no rebanho (vacas em lactação e vacas em período de descanso) em intervalos de 

propriedades com até 80 vacas no rebanho, entre 81 e 100 vacas no rebanho e propriedades 

com número de vacas acima de 100. 

A partir da discretização dos dados foram estipulados a área destinada à produção 

(pastagens, instalações e benfeitorias); o capital total investido e sua dispersão nos setores de 

produção, assim como a participação percentual de cada setor no total investido; e os tipos de 

mão de obra presentes nos diferentes estratos de tamanho das propriedades. 

Os indicadores zootécnicos avaliados foram a porcentagem de vacas em lactação 

(vacas em lactação/total de vacas (%)); a porcentagem de vacas em lactação em relação ao 

número total de animais do rebanho (vacas em lactação/total do rebanho (%)); os dias em 

lactação (média de dias em lactação/total de vacas); produção total diária; produção média de 

vacas em lactação (produção total diária/vacas em lactação); produção média do total de vacas 

(produção total diária/total de vacas); produção média total do rebanho (produção total 

diária/total do rebanho); intervalo de partos (intervalo de um parto e o parto seguinte em dias 

e meses). 

Na definição do inventário completo dos bens de produção foram formadas as 

categorias pré-estabelecidas: benfeitorias, máquinas e equipamentos e animais de produção. O 
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valor investido em cada categoria foi calculado segundo metodologia proposta por Lopes et 

al. (2004), por considerar o valor e a vida útil em relação ao tempo de aquisição. 

Os custos de produção foram determinados segundo a metodologia do custo 

operacional proposta por Matsunaga et al. (1976). Para formação do Custo Operacional 

Efetivo (COE), foram consideradas as despesas com a mão de obra contratada (permanente e 

temporária), alimentação do rebanho (concentrados, volumosos e minerais), serviços 

profissionais (assistência técnica, serviços veterinários e de contabilidade), medicamentos e 

produtos veterinários e de higiene, manutenção de benfeitorias, inseminação artificial, 

manutenção de máquinas e equipamentos, manutenção de pastagens, adubos e defensivos 

agrícolas, energia elétrica, fretes, impostos e diversos custeios eventuais inerentes à atividade. 

Para determinação do Custo Operacional Total (COT) foi somado ao montante do 

COE a depreciação e a remuneração da mão de obra familiar. Para o cálculo da depreciação 

foi utilizada a metodologia linear da depreciação proposta por Nogueira (2004). 

A determinação da receita total da atividade foi dada pelo somatório das rendas 

obtidas pela venda do leite, dos animais e subprodutos, somados ao valor condizente da 

variação do inventário animal. A partir da determinação da receita, foi calculado o 

“equivalente em leite virtual (LV kg/ano)” obtido convertendo-se todas as receitas em 

equivalente leite, por meio da sua divisão pelo preço médio anual do leite pago ao produtor. 

Na distinção dos estratos de tamanho, procedeu-se análise de variância dos 

indicadores considerados e testou-se a hipótese de igualdade das médias, quando necessário, 

por meio do teste de Tukey. Para a determinação do impacto dos indicadores zootécnicos nos 

indicadores econômicos foram utilizados os procedimentos estatísticos de correlação linear de 

Pearson. Foram estimadas regressões para os indicadores zootécnicos que apresentaram 

correlação significativa com o indicador econômico rentabilidade. A significância estatística 

do modelo foi avaliada pelo teste estatístico F. Todos os procedimentos estatísticos foram 

realizados mediante o uso do software estatístico SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). 
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3 RESULTADOS 

 

No que se refere à análise dos indicadores zootécnicos entre as classes de tamanho 

avaliadas, propriedades com até 80 vacas no rebanho e propriedades com total de vacas acima 

de 100 obtiveram médias similares de porcentagem de vacas em lactação, sendo estes valores 

percentuais acima de 80,05% do total de vacas no rebanho (TAB. 5). 

Para o indicador zootécnico produção diária total não, houve diferença para 

propriedades com até 100 vacas no rebanho (P<0,001). Entretanto, a produção obtida foi 

inferior ao estrato de propriedades com número superior a 100 vacas, que apresentou média 

de 1.360 L/dia. Propriedades com mais de 100 vacas no rebanho apresentaram menor 

coeficiente de variação, indicando menor discrepância de produção. 

Quanto à produtividade média por vacas lactantes, propriedades com até 80 vacas 

apresentaram média superior (17,922 L/vaca em lactação) aos estratos entre 81 a 100 vacas e 

acima de 100 vacas no rebanho, que por sua vez, apresentaram médias similares. Já a 

produtividade média em função do rebanho de produção apresentou comportamento diferente, 

em que propriedades com até 80 vacas obtiveram valores médios superiores (16,300 L/animal 

de produção), seguido pelo estrato com número de vacas superior a 100 (11,689 L/animal de 

produção) e por fim, o estrato de menor com média de 9,985 L/animal. 

Os indicadores de eficiência zootécnica relação matriz funcionários e relação 

litros de leite produzidos por funcionários apresentaram diferença (P<0,001) entre os estratos 

de tamanho. O indicador relação número de matriz/funcionário apresentou diferentes níveis 

de eficiência em função do número de animais no rebanho, em que propriedades com maior 

número de matrizes, apresentaram maiores médias. Quanto à relação litros de leite 

produzidos/funcionário, a melhor relação foi exibida no estrato de propriedades acima de 100 

vacas, com média de 339, 946 l/funcionário.  Não houve diferença (P<0,001) entre os estratos 

com propriedades até 80 vacas no rebanho e de 81 a 100 vacas. 
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Tabela 5 – Valores médios dos índices zootécnicos entre estratos de tamanho, obtidos durante os anos em análise 

de seis propriedades produtoras de leite da região de Montes Claros, MG. 

Especificações 
< 80 vacas      De 81 a 100 vacas     > 100 vacas  

 

Média CV¹ (%) Médias CV¹ (%) Médias CV(%)
*
 P valor

**
 

VL, (%) 85,38 a 2,55 70,51 b 8,52 80,05 a 3,73 <0,001 

DEL, (dias) 174 
 

12,62 189 
 

17,6 205 
 

17,12 0,153 

PTD, (kg) 882 b 12,89 871 b 20,59 1360 a 7,88 <0,001 

PTA, (kg) 322.034,82 b 12,89 317.825,05 b 20,59 496.320,66 a 7,88 <0,001 

MVL, (kg) 17,922 a 3,08 14,091 b 11,76 14,616 b 8,04 <0,001 

MTR, (kg) 16,3 a 16,26 9,985 c 18,2 11,689 b 7,46 <0,001 

UNID. 4 b 0 5 a 10,6 4 b 0 <0,001 

RMF, (cabeças) 14 c 8,85 19 b 13,1 29 a 3,99 <0,001 

RLF, (kg/dia) 220,572 b 12,89 194,24 b 20,61 339,946 a 7,88 <0,001 

Ha 69 b 0 203 a 5,59 209 a 1,25 <0,001 

PHA, (kg/ano) 4.667,17 a 12,89 1.573,40 c 22,22 2.379,97 b 7,49 <0,001 

IP, (dias) 407 
 

3,96 414 
 

7,48 416 
 

7,39 0,848 

IP, (meses) 13 
 

3,96 14 
 

7,48 14 
 

7,39 0,848 
1
Coeficiente de variação. VL= Vacas em lactação; DEL= Dias em lactação; PTD= Produção total diária; PTA= 

Produção total anual; MVL= Produtividade por vaca em lactação; MTR= Produtividade total do rebanho; 

UNID.= Número de funcionários; RMF= Relação matriz funcionário; RLF= Relação leite funcionário; Ha= Área 

de produção; PHA= Produção por hectare; IP= Intervalo de partos.
*
Coeficiente de variação. 

**
Valor de 

probabilidade. Médias seguidas por letras idênticas na linha não diferem pelo teste Tukey. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na análise do capital total investido nos estratos de tamanho de propriedade, foi 

obtida diferença (P<0,001) entre os estratos de tamanho (TAB. 6). Propriedades do maior 

estrato apresentaram maior valor médio de capital investido sendo o dobro do valor médio 

investido em propriedades com até 80 vacas no rebanho. Quanto aos setores de investimento 

de capital, somente no setor benfeitorias não houve diferença (P =0,107). Nos demais setores, 

houve diferença (P<0,009) entre os estratos de tamanho. Propriedades com mais de 100 vacas 

no rebanho exibiram maiores investimentos médios em animais. 

Tabela 6 – Composição média em Reais da participação do capital investido, em diferentes bens de produção, 

obtida em diferentes estratos de tamanho de propriedades leiteiras na região de Montes Claros, MG. 

Setores de 

investimento 

Até 80 vacas no rebanho 
De 81 a 100 vacas no 

rebanho 

Acima de 100 vacas no 

rebanho  

Médias 
CV¹ 

(%) 
Médias 

CV¹ 

(%) 
Médias CV (%)

*
 

P 

valor
**

 

Benfeitorias 92.856,50 
 

9,26 99.222,45 
 

15,88 107.819,61 
 

13,72 0,107 

Maq. Equip. 128.056,3 ab 9,16 113.233,20 b 27,62 154.876,27 a 15,84 0,001 

Animais 485.662,6 c 15,18 780.424,98 b 9,23 1.029.222,29 a 9,21 <0,001 

Terras 140.620,0 b 51,04 423.388,24 a 47,81 414.750,00 a 48,69 0,009 

Total 847.195,5 c 15,5 1.416.268,86 b 16,67 1.706.668,17 a 15,25 <0,001 
*
Coeficiente de variação. 

**
Valor de probabilidade. Médias seguidas por letras idênticas na linha não diferem 

estatisticamente pelo teste Tukey. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto ao montante do COE, observou-se que o estrato de propriedades com mais 

de 100 vacas no rebanho apresentou maior valor monetário despendido, com média de R$ 

276.690,24 (TAB. 7). Por outro lado, os estratos com propriedades com até 80 vacas e 

estratos de 81 a 100 vacas apresentaram média similares. Na avaliação COE entre os estratos 

de tamanho, observou-se baixo coeficiente de variação (CV< 10,42%), indicando similaridade 

na constituição deste componente do custo operacional em todos os estratos de tamanho. 

Dentre os itens que mais oneraram o COE, na avaliação entre estratos de tamanho 

de propriedades, destacou-se o gasto com alimentos concentrados. O estrato de tamanho de 

propriedades acima de 100 vacas obteve maior custo com este componente. A menor média 

obtida com gasto com concentrado foi de R$ 80.520,54, exibida pelo estrato de propriedades 

com até 80 vacas no rebanho, porém este valor não difere (P=0,001) do valor médio obtido no 

estrato de propriedades com número de vacas entre 81 e 100 vacas no plantel. 

Os estratos de tamanho de propriedades exibiram diferença (P<0,001) no 

desembolso com medicamentos e materiais de higiene de ordenha. O estrato de tamanho 

médio e o estrato de maior tamanho apresentaram maiores valores de desembolso com este 

componente do COE. Os altos coeficientes de variação observados em todos os estratos de 

tamanho indicam alta variabilidade quanto à utilização deste item nas propriedades avaliadas. 
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Tabela 7 – Valores médios em Reais dos componentes do COE, em diferentes estratos de tamanho de 

propriedades produtoras de leite da região de Montes Claros, MG. 

Especificações 
Até 80 vacas De 81 a 100 vacas 

  
Acima de 100 vacas 

 

Médias 
 

CV¹ (%) Médias 
 

CV¹ (%) Médias 
 

CV¹ (%) P valor 

Mão de obra permanente 37.332,37 a 8,00 26.613,14 b 28,31 40.265,08 a 14,66 <0,001 

(%) 22,03 
  

14,63 
  

14,55 
   

Serviços profissionais 7.251,60 a 14,09 6.100,34 a 24,08 5.620,28 a 22,51 0,065 

(%) 4,28 
  

3,35 
  

2,03 
   

Concentrados 80.520,54 b 39,3 91.633,66 b 34,23 128.125,25 a 12,96 0,001 

(%) 47,51 
  

50,37 
  

46,31 
   

Volumosos 8.298,33 b 21,24 10.674,37 ab 39,28 14.708,92 a 43,06 0,023 

(%) 4,90 
  

5,87 
  

5,32 
   

Mistura mineral 4.832,21 b 21,42 3.716,27 b 76,88 12.216,92 a 16,6 <0,001 

(%) 2,85 
  

2,04 
  

4,42 
   

Medicamentos e higiene 5.429,23 b 48,59 10.030,47 a 37,34 12.875,33 a 17,59 <0,001 

(%) 3,20 
  

5,51 
  

4,65 
   

Material de construção 4.915,03 
 

65,75 3.150,33 
 

89,97 5.710,58 
 

155,64 0,485 

(%) 2,90 
  

1,73 
  

2,06 
   

Energia/Combustível 8.039,50 b 16,57 14.823,70 b 39,38 35.673,16 a 24,85 <0,001 

(%) 4,74 
  

8,15 
  

12,89 
   

Maquinas e equipamentos 7.414,80 b 15,16 8.122,28 b 73,58 15.314,92 a 48,67 0,007 

(%) 4,38 
  

4,46 
  

5,54 
   

Inseminação 2.201,37 
 

70,06 3.642,36 
 

74,16 2.579,23 
 

31,8 0,234 

(%) 1,30 
  

2,00 
  

0,93 
   

Diversos 2.693,53 
 

61,62 1.940,07 
 

60,77 2.443,17 
 

65,46 0,453 

(%) 1,59 
  

1,07 
  

0,88 
   

Impostos 535 b 21,11 1.490,62 a 41,78 1.157,41 a 20,2 0,001 

(%) 0,32 
  

0,82 
  

0,42 
   

TOTAL 169.463,51 b 22,16 181.937,61 b 30,04 276.690,24 a 10,42 <0,001 
*
Coeficiente de variação. 

**
Valor de probabilidade. Médias seguidas por letras idênticas na mesma linha não 

diferem estatisticamente pelo teste Tukey.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

Avaliando a receita total, verificou-se que o estrato de propriedades com mais de 

100 vacas no rebanho apresentou maior média de receita total (TAB. 8). Os estratos de 

propriedades com até 80 vacas e de 81 a 100 vacas apresentaram médias similares com valor 

superior a R$ 290.000,00. Estes valores de receita proporcionaram margem bruta positiva, 

sendo que o estrato de tamanho com propriedades acima de 100 vacas no rebanho apresentou  

maior margem bruta.Os menores valores médios de margem líquida foram obtidos nos 

estratos de tamanho com número de vacas entre 81 e 100 vacas, e de até 80 vacas no rebanho. 

No diagnóstico econômico, os estratos com até 80 vacas e o com mais de 100 

vacas no rebanho apresentaram média superior de rentabilidade sobre o capital imobilizado 

(Rentabilidade > 9,50%). 
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A análise estatística dos indicadores de referência unitários não apresentou 

variações significativas (P > 0,082) dentre os estratos de tamanho analisados. 

Tabela 8 – Valores médios dos indicadores econômicos da atividade leiteira, em Reais, em diferentes estratos de 

tamanho de propriedades produtoras de leite da região de Montes Claros, MG. 

Especificações 
Até 80 vacas De 81 a 100 vacas Acima de 100 vacas 

 

Médias 
 

CV¹ (%) Médias 
 

CV¹ (%) Médias 
 

CV (%)* P valor** 

Receitas, (R$) 294.426,50 b 17,53 298.155,70 b 23,11 467.818,40 a 15,78 <0,001 

Leite virtual, (L) 399.099,24 b 11,8 413.268,30 b 16,96 631.148,80 a 7,29 <0,001 

COT, (R$) 190.924,04 b 20,6 207.639,80 b 27,72 302.335,13 a 9,42 <0,001 

COE, (R$) 172.780,10 b 22,16 183.955,80 b 29,39 282.102,65 a 10,42 <0,001 

Margem bruta, (R$) 121.646,40 b 27,14 114.199,10 b 39,09 185.715,70 a 33,9 0,002 

Margem líquida, (R$) 103.502,50 b 31,49 90.515,90 b 47,62 165.483,20 a 37,52 0,001 

Rentabilidade, (%) 12,26 a 32,72 6,37 b 40,32 9,5 a 27,76 <0,001 

COE/Litro de leite, (R$/L) 0,44 
 

23,29 0,448 
 

8,98 0,44 
 

17,41215 0,614 

COE do leite/preço leite, (%) 58,92 
 

14,56 61,224 
 

13,38 61,35 
 

17,74698 0,242 

COT/Litro de leite (R$/L) 0,48 
 

21,86 0,480 
 

8,03 0,50 
 

16,17329 0,274 

COT do leite/preço leite, (%) 65,23 
 

13,90 65,637 
 

12,87 69,22 
 

16,96101 0,093 

MB/Litro de leite, (R$) 0,30 
 

18,83 0,292 
 

30,21 0,28 
 

33,45821 0,951 

ML/Litro de leite, (R$) 0,25 
 

23,87 0,260 
 

33,79 0,23 
 

43,00901 0,821 

COE = Custo operacional efetivo; COT = Custo operacional total. 

Coeficiente de variação. 
**

Valor de probabilidade. Médias seguidas por letras idênticas na mesma linha não 

diferem estatisticamente pelo teste Tukey. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os indicadores zootécnicos com influência (P<0,03) nos custos unitários de 

produção foram: a porcentagem de vacas em lactação, o número médio de dias em lactação, a 

produtividade média do rebanho, a eficiência de utilização da mão de obra e a produtividade 

por área. 

O intervalo de partos apresentou correlação significativa com as margens bruta e 

líquida por litro de leite virtual (P=0,007). Entretanto, um maior o número de indicadores 

zootécnicos atuaram significantemente na determinação da rentabilidade dos sistemas de 

produção, destaque para a porcentagem de vacas em lactação, a produtividade de animais em 

lactação e a produtividade por área (P < 0,007). 
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Tabela 9 – Valores de correlação de Pearson e valores de significância estatística (P valor) entre indicadores 

zootécnicos e econômicos obtidos em seis propriedades produtoras de leite da região de Montes Claros, MG. 

Indicadores COE/LV COT/LV MB/LV ML/LV Rent. 

Vacas em lactação, (%) 
-0,921

** 
-0,914

** 
0,709

ns 
0,706

ns 
0,524

*** 

0,009 0,009 0,114 0,117 0,001 

Dias em lactação, (Dias) 
0,945

** 
0,943

** 
-0,789

 
-0,782

 
-0,168

ns 

0,005 0,005 0,062 0,066 0,335 

Produção total diária, (L) 
-0,810

* 
-0,801

 
0,651

ns 
0,648

ns 
0,251

ns 

0,050 0,051 0,161 0,164 0,146 

Produtividade de vacas em lactação, (L) 
-0,464

ns 
-0,480

ns 
-0,465

ns 
-0,463

ns 
0,449

**
 

0,354 0,335 0,353 0,355 0,007 

Produtividade total do rebanho, (L) 
-0,841

* 
-0,837

* 
0,670

ns 
0,666

ns 
0,472

** 

0,036 0,037 0,145 0,149 0,004 

Relação matriz funcionários, (Unid.) 
-0,888

* 
-0,869

* 
0,664

ns 
0,655

ns 
0,101

ns 

0,018 0,025 0,151 0,158 0,565 

Relação leite funcionários, (L) 
-0,819

* 
-0,821

* 
0,670

ns 
0,667

ns 
0,343

* 

0,046 0,045 0,1455 0,148 0,044 

Produtividade por área, (L) 
-0,800

 
-0,767

 
0,522

ns 
0,0513

ns 
0,587

*** 

0,056 0,075 0,288 0,299 0,0002 

Intervalo de partos, (Dias) 
0,695

ns 
0,765

 
-0,932

** 
-0,933

** 
-0,416

* 

0,125 0,076 0,007 0,007 0,013 

Preço médio do leite, (R$) 
-0,377

ns 
0,492

ns 
0,805

* 
0,819

* 
0,316

 

0,462 0,322 0,050 0,046 0,064 

Porcentagem de receita do leite, (%) 
0,342

ns 
0,457

ns 
-0,765

 
-0,700

 
-0,112

ns 

0,507 0,362 0,076 0,067 0,524 

Os valores subscritos correspondem ao nível descritivo de probabilidade para o erro tipo I associado a hipóteses 

de nulidade. *P<0,05 **P<0,01 ***P<0,001  e  
ns

não significativo.  

COE/L = Custo operacional efetivo unitário; COT/L = Custo operacional total unitário; MB/L = Margem bruta 

unitária; ML/L = Margem líquida unitária e Rent. = rentabilidade. Fonte: Dados da pesquisa. 

As equações geradas por parâmetros de regressão, a partir dos indicadores 

zootécnicos que obtiveram correlação linear significativa com a rentabilidade, denotaram a 

influência matemática do indicador zootécnico no comportamento da rentabilidade do sistema 

(TAB. 10). Avaliando o coeficiente de determinação, que indica a quantidade de variabilidade 

nos dados explicada pelo modelo de regressão ajustado, observou-se que os indicadores 

zootécnicos com maior coeficiente de determinação foram a produtividade por área (R
2
 = 

0,34), seguido pela porcentagem de vacas em lactação (R
2
 = 0,27). Já os indicadores com 

menores coeficientes de determinação foram o preço médio do leite (R
2
 = 0,10) e a relação 

leite funcionários (R
2
 = 0,12). 

Os indicadores porcentagem de vacas em lactação e a produtividade de vacas em 

lactação apresentaram valores negativos para o parâmetro de regressão β0, ponto referente ao 

intercepto da variável dependente, de -9,99135 e -3,50958, respectivamente. Por outro lado, o 
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intervalo de partos apresentou valor positivo e elevado para o parâmetro de regressão β0 

(29,98476). 

Tabela 10 – Parâmetros de regressão, valores de significância estatística (P valor) e coeficiente de determinação 

(R
2
) de rentabilidade em função de diferentes indicadores zootécnicos e de setores de investimento de capital em 

função do capital investido em animais, obtidos em seis propriedades produtoras de leite da região de Montes 

Claros, MG. 

Variável dependente Siglas Parâmetros da equação de regressão P valor
* 

R
2 

Vacas em lactação, (%) VL RENT = -9,99135 + 0,24431 VL 0,0012 0,27 

Produtividade de vacas em lactação, (L) MVL RENT = -3,50958 + 0,81502 MVL 0,0068 0,20 

Produtividade total do rebanho, (L) MTR RENT = 1,83493 + 0,58550 MTR 0,0042 0,22 

Relação leite funcionários, (L) RLF RENT = 4,67647 + 0,01600 RLF 0,0439 0,12 

Produtividade por área, (L) PHA RENT = 4,46142 + 0,00176 PHA 0,0002 0,34 

Intervalo de partos, (Dias) IP RENT = 29,98476 – 0,05159 IP 0,0130 0,17 

Preço médio do leite, (R$) PRECO RENT = 0,28206 + 8,85884 PRECO 0,0600 0,10 
*
Coeficiente de significância do teste F. CMAQ = Capital investido em máquinas e equipamentos. CBENF = 

Capital investido em benfeitorias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4 DISCUSSÃO  

 

Avaliando a divisão das propriedades por estrato de tamanho, verificou-se menor 

participação de pequenas propriedades (16,67%) no montante das propriedades avaliadas. 

Entretanto, este estrato apresentou valores elevados para os principais indicadores 

zootécnicos, o que possivelmente condicionou o alcance de características econômicas e 

tecnológicas similares em referência aos estratos de médias e grandes propriedades. 

A porcentagem de vacas em lactação apresentou valores consideráveis em todos 

os estratos de tamanho. Mesmo o menor valor médio, apresentado no estrato de tamanho 

intermediário, é superior ao valor de 50,0% encontrado no estudo de Sousa et al. (2011) e aos 

58,4%, encontrados por Lopes et al. (2010). Já os demais estratos analisados obtiveram 

valores médios próximos aos recomendados por Lins e Vilela (2006) de 83,3% de vacas em 

lactação, obtidos através de uma situação ideal com 305 dias de lactação e intervalo de parto 

de 12 meses. 

O maior valor médio de porcentagem de vacas em lactação, aliado à maior 

produtividade de vacas em lactação das propriedades com até 80 vacas no rebanho, permitiu a 

obtenção de valor médio similar de produção diária de leite ao estrato de 81 a 100 vacas, 

destacando a importância de rebanhos com bons índices produtivos e reprodutivos para 

obtenção de elevado nível de produção diária. Entretanto, a maior produtividade por vaca em 

lactação no estrato de propriedades com até 80 vacas foi insuficiente para alcançar a produção 

do estrato com propriedades com mais de 100 vacas no rebanho. 

Para que as propriedades do estrato com até 80 vacas no rebanho atingissem valor 

de produção diária similar ao estrato com propriedades com mais 100 vacas, seria necessário 

aumento do número de vacas no rebanho, seguido por elevação do número de vacas em 

lactação. Em uma avaliação generalizada dos valores de produção diária, verificou-se elevado 

nível de produção diária em todos os estratos analisados possibilitando produção superior ao 

valor de 184L/dia, média da produção diária em propriedades de Minas Gerais, (LINS; 

VILELA, 2006). 

A relação matriz/funcionário do estrato com maior produtividade para este fator 

de produção é superior a relação reportada por Lopes et al. (2004) e Lopes et al. (2006). 

Moraes et al. (2016) encontraram valores médios superiores de 26,38 em propriedades que 

utilizam somente a mão de obra contratada, demonstrando que a utilização deste tipo de mão 
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de obra apresenta melhor relação matriz funcionário que propriedades que utilizam a mão de 

obra mista e ou apenas a mão de obra familiar. 

As diferenças na média de produtividade por unidade de área nos estratos 

avaliados deveram-se a taxa de lotação animal e da produtividade animal. De fato, Ribeiro et 

al. (2008) condicionaram a produtividade por área em função do desempenho animal e pela 

taxa de lotação. A principal variável determinante da taxa de lotação animal é a condição da 

pastagem, tanto em quantidade como em qualidade. Desta forma, diversos são os manejos 

adotados visando à variação na produtividade das pastagens, como genótipo da forrageira, 

fertilidade e umidade do solo, que podem ser manipuladas por meio de práticas de manejo 

adequadas (ROBERTS, 1980). 

O maior valor de investimento ocorreu no setor animal, o que explicou o maior 

investimento de capital em propriedades pertencentes ao estrato de propriedades com mais de 

100 vacas no rebanho. O setor benfeitorias não apresentou diferença significativa, pois a 

variação no número de animais ordenhados em cada estrato não foi suficiente para o aumento 

de capital investido neste setor de produção. Dificilmente algum outro tipo de estratificação 

dos sistemas de produção seria capaz de obter diferença estatística na avaliação do capital 

investido em benfeitorias. Os dados obtidos por Moraes et al. (2016) corroboram esta 

afirmativa, pois ao avaliarem o capital investido em benfeitorias em função da mão de obra 

empregada nos sistemas de produção de leite, também não encontraram diferenças entre as 

médias dos estratos realizados. 

O investimento em equipamentos esteve vinculado ao número de vacas 

ordenhadas e a produção total diária. Desta forma, o investimento financeiro apresentado pelo 

estrato de menor tamanho indica ineficiência de utilização do capital investido em máquinas e 

equipamentos. Este fato é fundamentado ao comparar o estrato de menor tamanho de 

propriedades com o estrato de maior tamanho, que apresentou valor médio similar de capital 

investido em máquinas e equipamentos, porém com maior número de vacas ordenhadas e 

maior produção diária. Pacheco (2000) explicou que a dificuldade no investimento em 

maquinário é devido à falta de tradição do uso deste tipo de tecnologia nas propriedades e há 

problemas no momento de dimensionar os equipamentos que se ajustassem às condições 

específicas de cada propriedade. 

As variações existentes nas médias de receita bruta obtidas entre os três estratos 

de produção podem ser explicadas em função da quantidade de leite produzida e 

comercializada, em que o estrato de maior tamanho obteve média superior de receita total, 
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oriunda da elevada comercialização de leite. De maneira análoga ao estudo de Lopes et al. 

(2006), os valores de participação da venda de subprodutos, tais como esterco, na formação da 

receita, não apresentaram participação considerável em nenhum dos estratos de tamanho 

avaliados. De acordo com Lopes et al. (2004), a utilização deste componente na adubação de 

manutenção promove uma redução significativa nas despesas com manutenção de capineiras e 

canaviais, explicando a baixa participação deste componente na formação da receita total. 

Na avaliação da quantidade em equivalente de leite virtual obtida em cada um dos 

estratos de tamanho, notou-se que o estrato de maior tamanho apresentou média superior aos 

demais estratos, confirmando o esperado, pois exibiram maiores valores de venda de animais, 

variação de inventário animal e produção de leite, todos estes valores proporcionados pelo 

maior número de animais com bons níveis de produção. De maneira geral, quanto menor a 

participação da renda do leite na formação da receita total, maior tende a ser o valor de 

equivalente em leite virtual. Entretanto, a relação das rendas da atividade leiteira em 

propriedades com menos de 100 vacas no rebanho não foram suficientes para proporcionar 

similaridade nas médias obtidas. 

O agrupamento do custo operacional efetivo em componentes permite a avaliação 

específica dos desembolsos realizados pelo sistema de produção de leite e, de maneira 

concisa, auxilia técnicos e produtores na elaboração de uma análise detalhada (LOPES; 

LOPES, 1999). O gasto com alimentos concentrados apresentou maior desembolso em todos 

os estratos de tamanho avaliados. Os valores médios de desembolso com concentrado foram 

similares entre os estratos de menor e médio tamanho e pode ser explicado pela maior 

produtividade por vaca no estrato de propriedades de menor tamanho, visto que em todas as 

propriedades recomendou-se a alimentação concentrada, na proporção de 1 kg de ração para 

cada 3 kg de leite produzidos. 

Comparando a utilização da mão de obra permanente nos estratos de propriedades 

de maior e menor tamanho, ficou evidente a maior eficiência de utilização deste componente 

para o estrato de maior tamanho, pois apresentou desembolso similar ao estrato de menor 

tamanho, porém com maior relação litros por funcionário e maior relação matriz/funcionário, 

otimizando a utilização deste componente com grande participação na formação do COE. De 

maneira geral, o fator mão de obra familiar, inexistente nas propriedades deste estudo, é 

comumente citado como agente redutor dos desembolsos com mão de obra permanente 

(LOPES. et al., 2006). 
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A produtividade por vaca, juntamente com a quantidade de vacas ordenhadas, 

afetou o comportamento dos desembolsos na maioria dos componentes do COE em todos os 

estratos de tamanho de propriedades. Estratos com maior produtividade apresentaram diluição 

nos custos de determinados componentes do COE. De fato, Lopes  et al. (2004) e Moraes et 

al. (2016) mencionaram  o aumento da eficiência produtiva como alternativa de otimização 

das despesas com mão de obra, inseminação artificial, energia, medicamentos, impostos fixos 

e despesas diversas. 

O tamanho das propriedades influenciou o COT dos sistemas de produção do 

leite. O maior valor médio de COT apresentado pelo estrato de propriedades de maior 

tamanho esteve vinculado ao maior valor de COE, que por sua vez esteve ligado ao número 

de vacas em lactação, à produtividade animal e à produção diária total. De fato, notou-se 

similaridade de média entre os estratos de propriedades de médio e menor tamanho, tanto para 

a produção de leite e COE, quanto para COT. Lopes et al. (2006) encontraram valores de 

COT variando em função da escala de produção de leite, em propriedades com produções 

diárias de 151, 181 e 400kg/dia, apresentando variações percentuais de COT de 247% 

superior na produção de 181kg/dia em relação a produção de 151kg/dia e  mais de 500% na 

relação entre as produções de 181 e 400kg/dia. 

Os valores de receita total em todos os estratos de tamanho foram suficientes para 

cobrir todos os desembolsos gerados na atividade leiteira. Desta forma, os estratos 

apresentaram valores médios positivos de margem bruta, com todos os estratos exibindo 

condições de sobreviver no curto prazo. O valor similar margem bruta nos estratos de menor e 

médio tamanho ocorreu em razão do comportamento similar dos custos de produção para 

obtenção de mesma receita. Assim, a maior produtividade animal, maior produtividade da 

mão de obra e maior produtividade por unidade de área, fatores regidos pelo gerenciamento 

da propriedade, foram condicionantes para o elevado valor de margem bruta obtida no estrato 

de propriedades com menor tamanho. 

Quanto à análise da margem bruta unitária e total, os valores obtidos neste estudo 

não estiveram de acordo com Gomes (1999), destacou que sistemas com baixa produção/vaca 

utilizam menor quantidade de insumos, com baixo COE/litro consequentemente, alta margem 

bruta/litro. Os valores de margem líquida nos estratos de tamanho avaliados foram similares 

aos valores de margem bruta. Entretanto, os valores positivos para este indicador econômico 

possibilitou as propriedades, pertencentes a todos os estratos avaliados, terem elevado nível 
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de estabilidade, em processo de expansão e manutenção no mercado em longo prazo, com 

processo gradativo de capitalização dos produtores. 

A rentabilidade mede a capacidade da atividade de gerar rendimentos em relação 

ao capital total disponível, demonstrando uma relação percentual entre a margem líquida 

obtida e esse capital. De maneira geral, todos os estratos de tamanho apresentaram valores 

consideráveis de rentabilidade, superiores a valores de atratividade fornecidos em setores de 

investimentos alternativos. Os estratos estudados apresentaram valor médio de rentabilidade 

acima dos 6,00%, valor limiar comumente utilizado como de indicativo de eficiência 

econômica. O estrato de produção com propriedades de menor tamanho apresentou melhor 

eficiência na utilização do capital, principalmente por apresentar maior taxa de lotação, maior 

produtividade por área e maior produtividade por animal, possibilitando aumento de 

rentabilidade. 

A elevada correlação negativa entre produção total diária e o COT/LV indica que, 

possivelmente, o aumento de produção diária refletiu na diluição do custo com a depreciação, 

tratado em algumas metodologias como um custo fixo de produção, ou seja, custos que 

permanecem estáveis em função de variações nos níveis de produção (REIS, 2002). Marques 

et al. 2002, avaliando os custos de produção em função escala de produção na pecuária 

leiteira, identificaram padrão similar, em que maiores produções diárias relacionaram-se 

diretamente com a diluição ou redução dos custos fixos. 

A correlação negativa entre produção total diária e o COE/LV esteve 

fundamentada na menor utilização de recursos e insumos por litro de leite ordenhado, tais 

como medicamentos, materiais de higiene e utilização de mão de obra. Assim, para um 

mesmo valor de custo, se obtém um maior número de unidades de leite produzidas. De fato, 

Barbosa et al. (2009) relataram que o  aumento da produtividade do rebanho, normalmente, 

provoca redução do custo operacional total unitário. 

A correlação negativa existente entre a relação matriz por funcionários e os custos 

de produção ratifica a importância do aumento da produtividade da mão de obra visando à 

redução dos custos de produção. Nascif (2008) destacou que o aumento da produtividade da 

mão de obra apresenta impacto redutivo direto no custo operacional efetivo, e sua obtenção é 

mediada através de treinamento pessoal, capacitação, bonificação por resultados, 

estabelecimento de rotina de trabalho, estabelecimento de metas e a mecanização das 

atividades. 
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No caso do elevado coeficiente de correlação entre o intervalo de partos e as 

margens bruta e líquida, possibilitou identificá-lo como principal indicador zootécnico 

avaliado. De fato, inúmeros fatores de impacto econômico se relacionam com o intervalo de 

partos. Santos et al. (2001) relataram que a redução do intervalo de partos interfere no 

aumento do número de nascimento de bezerras. Isto impacta diretamente na formação do 

plantel animal, no contingente de animais para reposição (BERETTA et al., 2001) e possíveis 

vendas de animais, fatores que impactam diretamente no aumento de produtividade e 

formação de renda que possui participação direta na constituição da receita total da atividade 

leiteira. Lopes et al. (2009), ao quantificarem o impacto econômico do intervalo de partos em 

rebanhos de gado de leite, mencionaram que animais em longos períodos de improdutividade 

são os grandes responsáveis pelo aumento de custos com alimentação, mão de obra e 

medicamentos. 

Quanto à análise da correlação dos principais indicadores de produtividade com a 

rentabilidade do sistema de produção leiteira, para todos os setores, sejam relacionados à 

produtividade animal, ou mesmo a produtividade da terra, os valores foram significativos e 

estiveram correlacionados positivamente. Desta forma, tanto técnicos quanto proprietários 

devem estar voltados à busca de melhorias nos indicadores de produtividade, objetivando 

melhorias na eficiência econômica de sistemas de produção de leite, ou seja, o aumento do 

desempenho desses indicadores tende a elevar a rentabilidade. 

Embora exista ampla adoção da PTD como indicador de eficiência zootécnica e 

comumente mencionado como fator decisivo na obtenção de rentabilidade do sistema de 

produção, neste estudo não foi obtida correlação significativa entre à produção total diária 

com a rentabilidade. Camilo Neto, (2008) destacou que determinado sistema de produção de 

leite pode apresentar alta produção diária com baixos rendimentos, caso os gastos 

despendidos sejam incompatíveis com o nível de produção, havendo necessidade de 

compatibilidade com o aumento da produção com um controle rigoroso dos custos de 

produção. 

A correlação entre a porcentagem de vacas em lactação e a rentabilidade 

apresentou maiores valores de coeficiente correlação e maior significância, quando 

comparados aos resultados encontrados por Nascif, (2008) que analisou indicadores 

econômicos de referência em propriedades de Central Mineira, Sul/Sudoeste de Minas, 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Mucuri. Os maiores valores desta correlação, 
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encontrados nesta pesquisa, provavelmente se deram a maior porcentagem de participação da 

renda do leite na formação da receita total. 

A elevada correlação entre a produtividade da terra e a rentabilidade foi devida a 

maneira de investimento do capital, que é determinante para obtenção do valor de 

rentabilidade, pois a produtividade da terra engloba os principais setores de investimento de 

capital, sendo o setor animais e o setor terras. Oliveira et al. (2007) também encontraram 

correlação positiva entre a produtividade da terra e a rentabilidade com valor de coeficiente de 

correlação, destacando a importância deste recurso no desempenho econômico da atividade 

leiteira. 

A grande maioria dos produtores elenca o preço do leite como principal critério 

para a obtenção de valores significativos de rentabilidade, mas o presente estudo demonstrou 

apenas tendência de correlação entre o preço do leite e este indicador econômico. Assim, vale 

ressaltar que a variação no preço do leite atuou com discrição na formação do valor de 

rentabilidade. Para o aumento de rentabilidade, verificou-se maior importância de indicadores 

de produtividade, inerentes ao sistema de produção, quando comparados ao preço pago pelo 

leite, variável externa ao sistema de produção e com baixa atuação do fator gerencial. 

As equações de regressão geradas permitiram a realização de simulações dos 

valores, contidos no intervalo de dados, dos diferentes indicadores zootécnicos para obtenção 

valores independentes de rentabilidade. Desta forma, comportaram a realização de um 

comparativo entre valores já descritos na literatura. Lopes et al. (2015) avaliaram o efeito de 

alguns índices técnicos e gerenciais na rentabilidade de unidades demonstrativas de nível 

tecnológico mediano, encontraram valores de 72,93% para porcentagem de vacas em 

lactação, para produtividade de vacas em lactação de 14,343 L/dia e relação leite funcionários 

de 181,370 L/funcionário, considerando 6,09 % de rentabilidade. Todos os valores são 

superiores quando comparados aos mesmos indicadores zootécnicos obtidos por simulação no 

presente estudo, para obtenção de valor de rentabilidade similar. 

Já Ferraza et al. (2015) analisando diferentes níveis tecnológicos sobre a 

rentabilidade da atividade leiteira encontraram valor médio de rentabilidade de 11,4% em 

sistemas de produção de médio nível tecnológico. Para tal, foram necessários 

12,043L/animal/dia de produtividade de vacas em lactação e relação produção de 

leite/funcionários de 144,6L/funcionário, valores inferiores aos simulados no presente estudo. 

Porém, o valor de produtividade por área foi muito superior (5.949,50 L/ha/ano) ao valor 

simulado no presente estudo de 3.942,375 L/ha/ano. 
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5 CONCLUSÃO  

 

A partir da avaliação realizada no presente estudo, foi possível evidenciar que 

estratos de tamanho com maior produtividade da terra apresentaram melhor taxa de giro de 

capital alcançando valores consideráveis de rentabilidade. Além disso, considerando o caráter 

dinâmico do ambiente que envolve os sistemas de produção de leite, fica evidente a 

necessidade da identificação e quantificação periódica dos indicadores de produtividade. 

As correlações e os parâmetros de regressão permitiram avaliar a atuação dos 

diferentes indicadores zootécnicos nos custos de produção e nos indicadores econômicos. A 

porcentagem de vacas em lactação, o número médio de dias em lactação, a produtividade 

média do rebanho, a eficiência de utilização da mão do abra influencia os custos unitários de 

produção. Já o intervalo de partos apresenta-se como importante indicador zootécnico, por 

possuir elevada correlação com a margem bruta, margem líquida e rentabilidade. 
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5 ARTIGO 3 - DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE DE SIMULAÇÕES 

PARA ANÁLISE ECONÔMICA E VIABILIDADE PROJETOS NA ATIVIDADE 

LEITEIRA 

 

RESUMO 

 

Objetivou-se desenvolver um algoritmo matemático para simulações da viabilidade de 

projetos e análise econômica em tempo real, para auxiliar a tomada de decisões na atividade 

leiteira. O algoritmo foi implementado no software “SISLEITE17” desenvolvido em 

microcomputador, na linguagem Basic, com a utilização do pacote Visual Basic 2012. O 

modelo bioeconômico gerado foi subdividido em cinco submodelos inter-relacionados, sendo: 

clima; alimentos volumosos e concentrados; animais; apoio e econômico. Todos os 

submodelos foram estruturados com valores iniciais baseados em seis propriedades leiteiras 

da região de Montes Claros, Minas Gerais, a partir de análise plurianual dentre os anos de 

2007 a 2012. Para validação do modelo utilizou-se o teste t de Student de médias não 

pareadas. O software gerou dados de evolução do rebanho condizentes com os parâmetros 

iniciais propostos. Houve aumento no número dos animais em todas as categorias em função 

da evolução da atividade no tempo. Os resultados simulados de produção diária estiveram de 

acordo com os valores bases das propriedades avaliadas, com média de produção diária de 

14,900 L/animal/dia. A estrutura de decisão, baseada em parâmetros matemáticos, adicionada 

ao formulário econômico, possibilitou a mensuração dos custos de produção de maneira 

precisa. Os indicadores econômicos, estimados pelo modelo de simulação, permitiram a 

avaliação comparativa do sistema de produção simulado com demais alternativas de 

investimento de capital. O modelo bioeconômico gerado foi capaz de promover inúmeras 

interações entre componentes biológicos e econômicos da atividade leiteira eficientemente. O 

algoritmo implementado ao submodelo econômico gera dados condizentes a situações reais, 

auxiliando a tomada de decisões na elaboração de projetos melhoristas da atividade leiteira. 

 

Palavras-chave: Programação. Simulação de Monte Carlo. Teste de sensibilidade. 
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ABSTRACT 

The aim was to develop a mathematical algorithm for simulations of project feasibility and 

real-time economic analysis to help decision-making in milk production. The algorithm was 

implemented in software "SISLEITE17" developed in microcomputer, in the Basic language, 

with the use of the Visual Basic 2012 package. The generated bioeconomic model was 

subdivided into five interrelated sub-modelos: climate; bulky and concentrated foods; 

animals; support and economic. All sub-modelos were structured with initial values based on 

six properties in the region of Montes Claros, Minas Gerais, based on multiannual analysis 

between the years 2007 to 2012. Student's t-test of unpaired means was used to validate the 

model. The software generated herd evolution data consistent with the proposed initial 

parameters. There was an increase in the number of animals in all categories as a function of 

the evolution of the activity in time. The simulated results of daily production were in 

agreement with the base values of the evaluated properties, with average daily production of 

14.900 L/animal/day. The decision structure, based on mathematical parameters, added to the 

economic form, made it possible to accurately measure production costs. The economic 

indicators, estimated by the simulation model, allowed for the comparative evaluation of the 

simulated production system with other alternatives of capital investment. The generated 

bioeconomic model is able to promote innumerable interactions between biological and 

economic components of milk activity efficiently. The algorithm implemented to the 

economic sub model, generates data consistent with real situations, assisting the decision 

making in the elaboration of improvement projects of the milk activity. 

 

Keywords: Programming. Sensitivity test. Simulation of Monte Carlo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O fator gerencial das propriedades leiteiras exerce função fundamental para o 

desenvolvimento conciso da atividade como um todo (CHINELATO, 2004). Para tal, são 

necessárias informações internas e externas ao sistema de produção como apoio à tomada de 

decisão. Entretanto, o acesso a informações sobre práticas de gerenciamento nem sempre é 

condizente com os diferentes sistemas de produção. Segundo Brandão (2001), uma importante 

característica da produção leiteira no Brasil é a diversidade existente no setor, associada a 

fatores regionais e a características dos estabelecimentos e de seus operadores. Considerando 

este cenário, práticas de manejo com resultados positivos na rentabilidade de um determinado 

sistema de produção, podem não promover o mesmo sucesso econômico em outros sistemas 

devido a características específicas do processo produtivo. 

De maneira geral, a maioria das empresas rurais possui seu próprio banco de 

informações, que passam por uma sequência de processos que os transformam em soluções 

plausíveis, utilizadas na estruturação de estratégias de manejo. Posteriormente, estas opções 

são classificadas quanto a sua importância e seu grau de impacto, quando realmente aplicadas. 

Contudo, tanto a importância quanto o impacto de sua aplicação nem sempre são 

corretamente considerados e respostas negativas tornam-se aparentes quando já aplicadas, 

gerando inúmeros agravantes que podem não apresentar medidas corretivas cabíveis. 

O desenvolvimento de um modelo de simulação, com capacidade de controle dos 

indicadores zootécnicos, dos custos de produção e dos indicadores econômicos de maneira 

integrada se faz necessária. A vantagem de realizar avaliações de efeitos combinados dos 

manejos zootécnicos, implementação de tecnologias, utilização de insumos, variações nas 

condições climáticas e nos cenários econômicos é de serventia irrefutável para administração 

e gerenciamento de sistemas de produção leite. Entretanto, os softwares disponíveis são 

embasados em planilhas eletrônicas de complicada interface com o usuário e não contemplam 

a viabilidade econômica de tecnologias aplicadas em sistemas de produção leiteiros, 

fundamental para aprovação de projetos e obtenção de recursos financeiros junto a 

instituições de apoio financeiro. 

Assim objetivou-se, com este trabalho, desenvolver um modelo bioeconômico, 

estocástico determinístico, implementado a um software de simulação da produção de leite, 

que possua interface amigável, voltado para a análise econômica e simulação da viabilidade 

de projetos da atividade leiteira. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O modelo bioeconômico de simulação foi alimentado com base em informações 

de indicadores zootécnicos de seis sistemas de produção de leite situados na região de Montes 

Claros, Minas Gerais. O modelo foi estruturado de acordo com o modelo proposto por Lima 

Júnior (2013), elaborando uma nova versão bioeconômica do modelo “SISLEITE17”. Para 

desenvolvimento do modelo em formato de um software, utilizou-se microcomputador e 

apoio da plataforma de linguagem Basic, do pacote Visual Studio 2015. O modelo 

bioeconômico gerado foi subdividido em cinco submodelos inter-relacionados: clima; 

alimentos volumosos e concentrados; animais; apoio; e econômico. 

Para utilização do software foi desenvolvido um formulário principal. Por meio 

deste formulário, o usuário tem acesso a todos os submodelos elaborados (FIG. 6). 

 
Figura 6 – Formulário principal com exibição dos submodelos que compõem o modelo bioeconômico. 1= Clima; 

2= Alimentos; 3= Animais; 4= Apoio; 5= Econômico. 

A temperatura média diária e precipitação média mensal receberam tratamento 

estocástico, seguindo proposta sugerida por Box e Muller (1958), na qual duas funções de 

distribuição de densidade e probabilidade uniforme são combinadas para geração de uma 

distribuição normal. 

                                                                                                                     

                                                                                                                 

Em que: 

Tar(i) = Temperatura do ar no dia (i). 

STar = Desvio padrão da temperatura do ar. 

U = Função de distribuição aleatória (Rnd ()). 

 Tar = Média de temperatura diária. 
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Prec(m) = Precipitação mensal no mês (m). 

SPrec = Desvio padrão da precipitação. 

 Prec = Média de precipitação mensal. 

As variáveis iniciais que compõem o submodelo clima (FIG. 7), foram elencadas 

de acordo com o clima da região Norte de Minas Gerais. O clima é caracterizado como 

tropical típico, semiúmido e quente, com uma estação chuvosa e curta (novembro a março) e 

outra seca e longa (abril a outubro), classificado como Aw segundo Köppen (1948). 

 
Figura 7 – Formulário clima com exibição das variáveis climáticas que compõem o submodelo climático. 

O fornecimento de alimentos concentrados é o principal componente do 

submodelo alimentos. A ingestão de matéria natural de concentrado foi estratificada em 

função da ordem de lactação de vacas em lactação, seguindo três categorias: vacas de primeira 

ordem de lactação; vacas em segunda ordem de lactação; e vacas acima de segunda ordem de 

lactação. Desta forma, o total de matéria natural consumida por dia foi obtido pelo somatório 

do consumo em cada ordem de lactação. O total consumido por vacas em lactação foi baseado 

na produção total de leite, seguindo, via de regra, a relação leite/concentrado. 

        
        

   
                                                                                                                                  

 

Em que: 
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IMNC(j) = Ingestão de matéria natural de concentrado no momento (j) de simulação. 

PLC (j-1) = Produção de leite corrigida no momento (j-1) da simulação. 

RLC = Relação litros de leite produzidos por quilos de concentrado ingerido. 

Para as demais categorias, a ingestão de concentrado foi mensurada 

proporcionalmente ao total ingerido por vacas em lactação. Baseou-se o consumo das demais 

categorias em função dos dados obtidos nas propriedades leiteiras avaliadas. 

A partir da mensuração da quantidade ingerida de matéria natural do concentrado, 

calcularam-se a ingestão diária de matéria seca do concentrado, a quantidade ingerida de fibra 

em detergente neutro (FDN % da matéria seca) e o fornecimento de energia metabolizável 

(EM Mcal/kg). Para tal, o formulário concentrado, (FIG.8), contou com células de entrada no 

formato texto. E ainda, células de texto para determinação do preço por quilo de concentrado 

(R$/kg de matéria natural), que possui ação direta na formação do submodelo econômico. 

Figura 8 – Parâmetros de composição, fornecimento e formação de preço do concentrado. 

Para desenvolvimento do submodelo animal, utilizou-se de procedimentos 

matriciais, desenvolvendo uma matriz bidimensional, cujas linhas representavam os dias de 

simulação e as colunas referiam-se aos dias de idade ou dias de permanência em cada módulo. 

Na evolução do rebanho, o número atual de animais em cada posição matricial correspondeu 

ao número de animais do dia anterior, acrescido do número de animais comprados no dia 

anterior e subtraído do número de vendas e mortes do dia anterior. O número de posições de 

cada módulo é um valor fixo ou variável, dependendo do módulo animal.  

                                                                                                           

Em que: 
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n(i j) = Número de animais no dia (i) de simulação e (j) dias de permanência em cada módulo. 

n(i-1 j-1) = Número de animais no dia anterior (i-1) de simulação e (j-1) dias de 

permanência em cada módulo. 

cp(i-1 j-1) = Compra de animais no dia (i-1 j-1) de simulação. 

vd(i-1 j-1) = Venda de animais no dia (i-1 j-1) de simulação. 

mt(i-1 j-1) = Número de mortes animais no dia (i-1 j-1) de simulação. 

A Figura 9 ilustra os formulários bezerras (A) e novilhas não gestantes (B) com os 

parâmetros de entrada em cada um dos módulos. Por meio destes formulários, foi possível 

realizar o lançamento dos dados de entrada em função da categoria animal, sendo: número 

inicial de animais; taxa de mortalidade; taxa de descarte. No formulário novilhas foram 

adicionadas células de entrada para controle da idade a primeira cobertura, número de dias 

entre cios e o número médio de inseminações para confirmação da prenhez. 

 
Figura 9 – Formulários bezerras (A) e formulário novilhas não gestantes (B) e seus parâmetros de 

funcionalidade. 

Os formulários de novilhas gestantes e vacas em lactação possuíam uma caixa de 

seleção “aleatorizar nascimentos”, que controlava a utilização, caso existisse, de sêmen 

sexados (FIG. 10). Entretanto, existe uma diferença básica entre os módulos que trata do 

número de dias de permanência em cada módulo, em que foi fixo no formulário de novilhas 

A 

B 
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gestantes com (j) igual a 282, pois se refere ao número médio de dias de gestação, e variável 

no módulo vacas, dependente do período de serviço, que determina o intervalo de partos (i). 

 
Figura 10 – Formulários novilhas gestantes (A) e vacas em lactação (B). 

Assim como no formulário concentrado, os formulários das categorias animais 

contavam com células de dados de entrada, importantes na estruturação do formulário 

econômico. O valor médio de mercado da categoria, importante para determinação do capital 

investido em animais, especifica o valor em reais para cada categoria. Assim, o capital 

investido em animais é o somatório do produto entre o número de animais em cada categoria 

e o seu referente valor de mercado. 

Para predição da curva de lactação, foi utilizado o modelo de Dijkstra et al. 

(1997), devido ao significado biológico preciso dos parâmetros. 

             
             

                                                                                                                             

B 

A 
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Em que: 

Cl(j) = Curva de lactação no momento de simulação (j). 

a = Produção inicial em litros. 

e = Número de Euler. 

b = Taxa de proliferação de células da glândula mamária. 

c = Redução da proliferação celular da glândula mamária. 

d = Taxa de morte celular da glândula mamária. 

Para predição da curva de porcentual de gordura e proteína do leite foram 

utilizados os modelos propostos no CNCPS 5.0. Os parâmetros iniciais seguiram 

características genéticas de vacas Holandesas. Entretanto, podem assumir valores 

característicos para demais grupos genéticos, de acordo com entender do usuário. 

              
   

 
 
  

  
     

   
  

                                                                                                      

Em que: 

PG(j) = Produção de gordura no leite no momento (j) de simulação. 

a = Fator de modificação no perfil de ácidos graxos. 

b = Teor de gordura no pico de produção de leite no pico de lactação, em porcentagem. 

c = Expoente determinante de tempo. 
d = Taxa exponencial de variação no teor de gordura. 

              
   

 
 
  

  
     

   
  

                                                                                                     

Em que: 

PP(j) = Produção de proteína no leite no momento (j) de simulação. 

a = Fator de modificação no perfil de aminoácidos. 

b = Teor de proteína no pico de produção de leite, em porcentagem. 

c = Expoente determinante de tempo. 

d = Taxa exponencial de variação no teor de proteína. 

Para predição do peso corporal dos animais durante a lactação foi utilizado o 

modelo de Rotz et al. (1999). 

              
 

 
    

  

   
     

 
                                                                                                     

Em que: 

PClac(j) = Peso corporal de vacas em lactação no momento (j) de simulação. 

a = Peso corporal no momento do parto. 

b = Fator de modificação do peso corporal. 

c = Expoente determinante de tempo. 

d = Taxa de variação exponencial na variação de peso corporal. 

O submódulo Apoio foi estruturado abordando as principais atividades e os bens 

de produção que fornecem sustentação para o desenvolvimento da atividade leiteira. Foram 

adicionados ao formulário Apoio os submódulos instalações e benfeitorias, máquinas e 

equipamentos, mão de obra, animais de serviço e medicamentos (FIG. 11). 



85 

 

 

 
Figura 11 – Formulário de apoio benfeitorias (A), máquinas e equipamentos (B), medicamentos (C) e terras (D). 

Os bens de produção benfeitorias, maquinários, equipamentos e animais de 

serviço sofrem ação da depreciação. Dentre os animais, somente a categoria animais de 

serviço sofre ação depreciativa. A depreciação foi calculada segundo modelo de depreciação 

linear de Hoffmann (1987), determinando a seguinte estrutura de decisões.  

    
       

 
                                                                                                                                      

Em que: 

Dep = Depreciação 

Vf = Valor residual do bem de produção. 

Vi = Valor atual do bem de produção. 

n = Vida útil do bem em anos. 

O submodelo econômico foi desenvolvido a partir de dois formulários distintos, 

que permitiram a avaliação econômica do momento avaliado, para situações de produção em 

andamento, e também permite a avaliação da viabilidade econômica de projetos. 

O formulário que contemplava a situação atual de propriedades leiteiras foi 

denominado formulário econômico. Para seu desenvolvimento, utilizou-se a metodologia do 

custo operacional efetivo, desenvolvida por Matsunaga et al. (1976). Além disso, foram 

C D 

A B 
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adicionadas células de saída para determinação do capital investido e seus principais setores 

de investimento, para a receita total da atividade e participação monetária e percentual dos 

componentes formadores de receita. 

Para determinação do custo referente a cada componente do COE, utilizaram-se 

parâmetros matemáticos oriundos do estudo de seis propriedades leiteiras da região de Montes 

Claros, Minas Gerais. Desta forma, foi adicionada ao algoritmo da análise econômica a 

seguinte estrutura de decisões, baseada no custo obtido com concentrado: 

'Custos com mão de obra temporária 
vCustMOT = (vCustConc * 0.018231) * 2.123 
'Custos com mão de obra permanente 
vCustMOP = (vCustConc * 0.167272) * 2.123 
'Custos com Serviços profissionais 
vCustServProf = (vCustConc * 0.024263) * 2.123 
'Custos com volumosos 
vCustVol = (vCustConc * 0.055127) * 2.123 
'Custos com minerais 
vCustMisMin = (vCustConc * 0.030497) * 2.123 
'Custos com medicamentos e produtos de higiene 
vCustMedHig = (vCustConc * 0.047162) * 2.123 
'Custos com manutenção de benfeitorias 
vCustManBenf = (vCustConc * 0.020552) * 2.123 
'Custos com energia elétrica e combustíveis 
vCustEnerComb = (vCustConc * 0.089834) * 2.123 
'Custos com manutenção de máquinas e equipamentos 
vCustManMaqEquip = (vCustConc * 0.044955) * 2.123 
'Custos com inseminação artificial 
vCustIA = (vCustConc * 0.014941) * 2.123 
'Custos diversos 
vCustOutros = (vCustConc * 0.011369) * 2.123 
'Custos com impostos 
vCustImpostos = (vCustConc * 0.006227) * 2.123 
'Custo Operacional Efetivo 
vCustCOE = vCustConc + vCustMOT + vCustMOP + vCustServProf + vCustVol + vCustMisMin + 
vCustMedHig + vCustManBenf + vCustEnerComb + vCustManMaqEquip + vCustIA + vCustOutros 

O desenvolvimento do algoritmo adicionado ao formulário econômico visou à 

capacidade de avaliação dos principais indicadores de referência econômica (Benchmark), que 

permitem o comparativo unitário, contrastado com demais sistemas de produção de leite 

(FIG.12). Foi adicionado ao formulário econômico elementos de charts, da categoria Data, 

que permitiram ao usuário a avaliação dos resultados através de elementos gráficos. 
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Figura 12 – Formulário econômico com os principais indicadores de eficiência econômica. 

O formulário de viabilidade econômica de projetos foi desenvolvido com o apoio 

de ferramentas administrativo-financeiras, dentre elas o fluxo de caixa, a taxa de desconto 

(TD), o valor presente líquido (VPL), a taxa interna de retorno (TIR) e os payback simples e 

descontado. Para determinação do fluxo de caixa, que são valores monetários, foram 

estruturados o fluxo de entrada e o fluxo de saída do sistema de produção, cujo diferencial é 

denominado fluxo líquido (NORONHA, 1987). Sobre o fluxo líquido, aplicou-se a taxa de 

desconto para cálculo dos indicadores econômicos VPL e TIR. 

O fluxo de entrada foi constituído de todas as receitas oriundas da atividade, assim 

como a receita obtida da possível venda de bens de produção, nos anos avaliados. Para 

determinação do fluxo de saída, foi utilizado o custo operacional total (COT), somado aos 

possíveis custos com investimentos. 

Para determinação do VPL, o algoritmo utilizou a seguinte equação: 

               

 

   

                                                                                                                         

Em que: 

VPL = Valor presente líquido; 

VF = Valor do fluxo líquido;  
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n = Número de fluxos; 

r = Taxa de desconto; 

t = Período em análise. 

A determinação da taxa de desconto foi efetuada pela soma do custo 

oportunidade, a inflação anual e o risco inerente ao investimento. Assim, a TIR é o valor da 

taxa de desconto que iguala o VPL a zero, segundo a expressão: 

         
   

      
 

   

      
 

   

      
   

   

      
                                                                        

Em que: 

VPL = Valor presente líquido; 

VF = Fluxos de caixa líquido (0, 1, 2, 3,..., n);  

r = Taxa de desconto. 

No cálculo do payback simples foi utilizado o valor do fluxo de caixa líquido 

simples, ou seja, sem descontar a desvalorização monetária imposta pela taxa de desconto em 

que os rendimentos igualam os investimentos. Para o cálculo do payback descontado, foi 

utilizado o valor do fluxo de caixa líquido já descontado, por ação da taxa de desconto. De 

maneira análoga ao payback simples, referiu-se ao ano em que os rendimentos igualaram os 

valores monetários investidos. 

Para realização da análise do teste de sensibilidade, o algoritmo utiliza seis 

componentes do fluxo de caixa, estudados individualmente, simulando seis diferentes 

cenários de mercado, na busca do impacto real no valor de VPL. Para determinação da 

variação (favorável ou desfavorável) na realização do teste de sensibilidade o módulo 

econômico conta com caixas de entrada específica para essa função. Desta forma, o usuário 

poderá realizar simulações de variações em diferentes escalas, sejam elas no sentido positivo 

ou negativo. 

Para determinação do risco inerente ao investimento, foi adicionada ao algoritmo 

a técnica da simulação de Monte Carlo. Para tal, o algoritmo contou com uma estrutura de 

decisão que gera um vetor com 10.000 posições, baseados em valores médios dos fluxos 

líquidos gerados: 

                                                                                                         

Em que: 

Vdistnorm(9999) = Vetor com 10.000 posições aleatórias com distribuição normal. 

Sdrisc = Desvio padrão do risco. 

U = Função de distribuição aleatória (Rnd ()). 

 Base = Média dos valores do fluxo líquido. 
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Para validação do modelo, primeiramente verificou-se a normalidade dos dados 

pelo teste Shapiro-Wilk (α = 0,05). Posteriormente utilizou-se o teste F (α = 0,05) para 

comparar as variâncias e o teste t de Student de comparação de duas amostras independentes. 

Foram gerados dois grupos amostrais independentes, para formação do primeiro grupo 

utilizou-se dos dados oriundos das seis propriedades leiteiras da região de Norte de Minas 

Gerais, utilizadas como base para elaboração do modelo, e um segundo grupo amostral, 

proveniente de simulações do software SISLEITE17. As variáveis econômicas margem bruta, 

margem líquida e rentabilidade foram utilizadas na validação do modelo. Todos os 

procedimentos estatísticos foram efetuados mediante o uso do software estatístico SAS (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, USA). 
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3 RESULTADOS 

Quanto aos parâmetros biológicos do modelo, o software gerou dados condizentes 

de evolução do rebanho. Observou-se aumento no número dos animais em todas as categorias 

em função da evolução da atividade no tempo (FIG. 13). 

 

 

 
Figura 13 – Gráficos do software ilustrando dados de saída de evolução do rebanho. Número de bezerras (A), 

número de novilhas (B) e número de novilhas gestantes (C). 

O número de vacas em lactação, em função dos parâmetros iniciais do software, 

apresentou crescimento linear, com variações em pontos específicos, correspondentes ao 

número de dias do final da lactação. Na Figura 14 (A), verificam-se, claramente, os pontos 

anuais de variação do contingente animal em cada ordem de lactação. Nota-se que o número 

de vacas, em ordens iniciais de lactação, foi maior em relação ao número de vacas de ordem 

de lactação avançadas. 

A 

B 

C 
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No geral, a porcentagem de vacas em lactação manteve-se estável, tanto no 

comparativo de vacas em lactação em função de vacas no rebanho, quanto no total do 

rebanho, com valores aproximados de 80% e 45%, respectivamente (FIG. 14(B)). Entretanto, 

observaram-se pequenos pontos de variação em momentos específicos na simulação. 

 
Figura 14 – Gráficos do software ilustrando dados de saída de evolução do rebanho. Número de vacas por ordem 

de lactação (A), porcentagem de vacas em lactação (B). 

Os resultados de produção estiveram de acordo com os valores bases das 

propriedades avaliadas, com média de produção diária de 14,900 L/animal/dia (FIG. 15). Os 

períodos de lactação, para maioria das ordens de lactação, estiveram próximos aos 280 dias, 

exceto para vacas de primeira ordem de lactação, com valor superior a 300 dias de intervalo 

A 

B 



92 

de partos. A curva gerada apresentou pico de lactação próximo ao 60º dia de intervalo de 

partos. A derivada da curva de vacas em quarta ordem apresentou valor máximo de produção 

16,200 L/animal/dia no 65º dia de intervalo de partos. 

 
Figura 15 – Gráficos do software ilustrando dados de produção diária em função dos dias de intervalo de partos. 

Quanto ao submodelo Apoio, após simulação, verificou-se capacidade de geração 

de dados condizentes a estruturação física da atividade leiteira. Os formulários 

máquinas/equipamentos e benfeitorias simularam valores similares aos reais de depreciação 

(FIG. 16). 

 
Figura 16 – Entradas do software ilustrando dados de capital imobilizado e custos com depreciação. 

Os custos com mão de obra, em seus diferentes segmentos, são ilustrados na 

Figura 17. Não houve gasto simulado com a mão de obra familiar, respeitando as informações 

obtidas nas propriedades base para estruturação inicial do software. O custo com mão de obra 
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temporária simulado foi de R$4.860,00/ano. Já o custo com mão de obra permanente 

simulado foi de R$108,99/dia, totalizando R$39.780,00/ano. 

 

 
Figura 17 – Saídas do software ilustrando dados de custos com o componente mão de obra. 

Avaliando o desenvolvimento do submodelo econômico, observou-se capacidade 

em gerar informações tanto em valores monetários dos setores de investimentos de capital, 

receitas geradas e custos operacionais, quanto em valores percentuais da participação de seus 

componentes (FIG.18). Quanto aos valores de capital gerados, observa-se maior participação 

do componente animais na formação do capital investido na atividade (57,28%).  

A estrutura de decisão, baseada em parâmetros matemáticos, adicionada ao 

formulário econômico, possibilitou a mensuração dos custos de produção. O componente do 

COE com maior participação foi o custo com alimentos concentrados (47,44%). O 

componente do COE serviços profissionais representou somente 2,44% do total do COE 

(FIG. 20). 
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Figura 18 – Gráficos de saída do software: composição do capital (A), receita total (B) custo operacional 

efetivo(C). 

A Figura 19 ilustra os indicadores econômicos simulados. A margem líquida 

obtida foi de R$115.898,57, rentabilidade de 8,29% e lucratividade de 5,18%. O formulário 

exibiu ainda alguns valores unitários de referência. 

 

Figura 19 – Saídas do software ilustrando os indicadores de referencia econômica simulados. 

Na validação do modelo o teste Shapiro Wilk denotou que todas as variáveis 

avaliadas (margem bruta, margem líquida e rentabilidade) apresentaram distribuição normal 



95 

 

(W>0.945 e P>0.0850). O Teste F para análise de igualdade de variâncias denotou diferença 

(P<0.001) para todas as variáveis, indicando que a variabilidade dos dados simulados foi 

menor em relação aos dados reias. Desta forma, o test t de Student foi avaliado pelos 

parâmetros do método Satterthwaite para médias com variâncias diferentes denotando 

similaridade (P>0,136) entre os valores médios reias e simulados (TAB. 11). 

Tabela 11 – Comparativo entre valores reais e simulados na validação do modelo. 

Indicadores econômicos 
Valores reais Valores simulados 

P valor 
Média DP Média DP 

Margem bruta, (R$) 139.996,18 a 59.248,74 124.429,43 a 11.844,79 0,136 

Margem líquida, (R$) 118.445,29 a 59.056,96 111.771,39 a 11.918,77 0,634 

Rentabilidade, (%) 8,46 a 3,58 8,20 a 0,70 0,676 
*
Valores de t para média com variâncias não equivalentes. Médias seguidas por letra iguais, na mesma linha não 

diferem entre si pelo teste T de médias independentes. 

Por fim, na viabilidade de projetos da atividade leiteira, o VPL simples obtido foi 

de R$ 384.745,30; o VPL pré-maturação foi negativo (R$ -142.850,00), o VPL pós-maturação 

foi de R$ 2.013.707,54 e o VPL perpetuidade foi de R$ 1.870.857,54 (FIG. 20). Já a TIR 

obteve valor positivo de 46,97%. 

 
Figura 20 – Saídas do software ilustrando os indicadores de viabilidade econômica simulados. 

Quanto ao teste de sensibilidade, os cenários simulados são apresentados na 

Figura 21. A variável com maior impacto, a partir dos parâmetros iniciais do software, foi a 

variação negativa de 10% da renda do leite, seguida do segundo cenário, variação positiva de 

10% nos gastos com concentrados. O primeiro cenário, variação desfavorável de 10% no 

preço do leite, ocupou terceira colocação como variável de maior impacto no valor de VPL. A 
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variável com menor impacto foi o terceiro cenário simulado, variação positiva em 10% do 

custo com a mão de obra permanente. 

 
Figura 21 – Gráficos do software ilustrando os cenários simulados no teste de sensibilidade. 

Os procedimentos da simulação de Monte Carlo para mensuração do risco 

inerente à atividade foram executados corretamente pelo algoritmo econômico. Para os 

procedimentos iniciais do software o somatório dos valores contidos entre o intervalo menor 

que -3 desvios padrões à -2 desvios padrões corresponderam a 16% dos valores gerados (FIG. 

22). 

 Figura 22 – Gráficos do software ilustrando o risco inerente à atividade simulado. 
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4 DISCUSSÃO  

 

Avaliando o crescimento exibido nos gráficos de evolução do rebanho, notou-se 

um comportamento esperado na evolução do geral do rebanho. O padrão apresentado deu-se 

devido aos parâmetros iniciais de entrada no software, determinados pelo aspecto geral das 

propriedades leiteiras utilizadas como base para elaboração do modelo. Tais propriedades 

apresentavam-se em crescimento estando os rebanhos, como um todo, não estabilizados. 

Desta forma, os valores das taxas de descarte animal na maioria das categorias estiveram 

relativamente baixos, exceto para categorias de vacas em lactação, com avançada 

permanência no sistema de produção. 

Outros parâmetros iniciais contribuíram para o aumento de animais nas categorias 

de animais jovens sendo o período de serviço, o número de inseminações por concepção e o 

intervalo médio de cios. Estes parâmetros definiram valores relativamente baixos para 

intervalo de partos. Lopes et al. (2009) elencaram a taxa de natalidade, a idade ao primeiro 

parto, taxa de descarte e taxa de mortalidade como principais variáveis na evolução dos 

rebanhos. 

Verificou-se que o número de vacas em cada ordem de lactação foi influenciado 

por sua respectiva taxa de descarte e período de lactação. A menor taxa de descarte, para 

animais em primeiras ordens de lactação elevou sua permanência no sistema de produção. 

Este cenário é altamente recomendado, devido ao maior potencial produtivo destes animais 

visando aumento da produtividade. Schutz et al. (1990) observaram aumento progressivo na 

produção de leite em animais jovens, condicionado ao desenvolvimento fisiológico da 

glândula mamária, que se completa na terceira lactação. Além disso, animais nas primeiras 

ordens de lactação apresentam menores valores de contagem de células somáticas, menor taxa 

de mortalidade de células epiteliais da glândula mamária e maior taxa de infecção da glândula 

mamária (CUNHA et al., 2008). 

Em um comparativo entre o número de dias em lactação nas diferentes ordens de 

lactação, a maior duração da lactação de vacas primíparas provavelmente esteve ligada ao 

menor valor limiar de produção para interrupção forçada da lactação, uma vez que, todas as 

ordens de lactação apresentaram parâmetros iniciais de simulação semelhantes de período de 

descanso de 60 dias. De maneira geral, todas as ordens de lactação apresentaram baixo 

número de dias em lactação, determinando um baixo intervalo de partos. Rebanhos com 

elevado dias em lactação apresentam um intervalo de partos alto (ARTUNDUAGA, 2007). 
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Em uma condição ideal, com intervalo de partos de 365 dias, o período de lactação é de 305 

dias (FERREIRA; MIRANDA, 2008). 

Avaliando a parte econômica do modelo, especificamente a distribuição 

percentual do capital investido simulado, observa-se que o investido em terras esteve próximo 

ao percentual encontrado por Santos e Lopes (2015), com 33,35% do total investido, em 

análise de sistemas em confinamento total com alto volume de produção diária. Estes autores 

afirmam que quando há elevada participação do investimento de capital em terras, é um 

indicativo de subutilização das áreas destinadas à produção de leite. Desta forma, o baixo 

percentual gerado, aliado a produtividade da terra, denota a eficiência de utilização do fator 

terras para as propriedades avaliadas pelo software. Destaca-se aqui a funcionalidade do 

modelo gerado em auxílio à tomada de decisão. 

De maneira geral, a análise da formação da receita total da atividade pode auxiliar 

o gerenciamento da propriedade. Segundo Santos e Lopes 2015, alguns cenários podem ser 

relacionados à quantidade de renda oriunda da venda de animais. Cenários em que há elevada 

participação da venda de animais na formação da receita total podem ser indicativos de 

sistemas de produção sem a presença de animais especializados para produção de leite, 

considerados de dupla aptidão. Estes sistemas geralmente enfrentam uma crise econômica 

vendendo animais para alcançar metas de rentabilidade. Também, os sistemas que possuem 

animais com maior valor de mercado estão inseridos neste cenário. 

A avaliação da composição do COE, ilustrada pelo software em formato de 

gráficos, auxilia a interpretação dos dados pelo usuário, gerando informações dos principais 

componentes formadores de custos. O conhecimento da porcentagem de participação de cada 

componente do custo é de grande relevância para o gerenciamento efetivo dos itens, 

possibilitando a redução de custos e aumento na rentabilidade (LOPES et al., 2004).  

O gasto com alimentos concentrados esteve vinculado à produção de leite. Desta 

forma, situações simuladas com parâmetros produtivos elevados apresentam maiores gastos 

com alimentos. Para os parâmetros inicias simulados, os custos com alimentação animal 

obteve valor próximo aos 58,0% do COE, valor similar aos 58,94% encontrados por Santos e 

Lopes (2014), os quais relataram que o custo de produção de fêmeas bovinas leiteiras, porém 

inferior a Lopes et al. (2005) os quais  relataram que a alimentação de vacas de leite 

totalmente confinadas representa 66,5% do COE. 

 O algoritmo implementado ao submodelo Econômico mostrou-se eficaz em gerar 

os principais indicadores econômicos com valores similares aos dados reais. Quanto à 



99 

 

diferença estatística na análise de variância, conclui-se menor variabilidade dos dados 

simulados, porém existente, indicando maior proximidade entre os valores obtidos por 

simulação em comparação aos valores reais. A variabilidade presente nos dados simulados é 

explicada, em partes, por componentes do software utilizarem funções randômicas na 

formação dos dados. Vale ressaltar que historicamente a validação do modelo é um processo 

demorado, e gradativo e dependente de aspectos multidisciplinares (SMITH, 1979). 

Tratando-se de um modelo bioeconômico, observou-se confiabilidade na interação 

entre os parâmetros biológicos e econômicos do modelo proposto uma vez que, segundo 

Lopes et al. (2005) avaliando a utilização de softwares de gerenciamento e monitoramento de 

rebanhos bovinos leiteiros, destacaram que o principal fator conflitante na estruturação de 

modelos foi a interação entre o ambiente operacional biológico com o ambiente 

administrativo de gerenciamento econômico. 

Quanto à funcionalidade de simulação na viabilidade de projetos, foi observada a 

relação válida entre o VPL e o custo de oportunidade do capital do sistema de produção 

simulado. Por meio de simulações com diferentes taxas de desconto observa-se que, quanto 

maior a taxa de desconto aplicada, menor é o valor de VPL e, consequentemente, menos 

atrativo se torna o sistema simulado. Este relato também foi observado por Peres et al. (2004) 

ao analisar a viabilidade econômica de diferentes sistemas de recria de fêmeas em pastagens 

de capim-elefante na região Norte Fluminense. 

Para os parâmetros iniciais do software a obtenção de VPL positivo demonstrou 

que o projeto simulado é viável, com valor de TIR relativamente elevado, com diferença de 

21,97% da taxa de desconto simulada que foi favorável à adoção do sistema. Este valor foi 

superior às remunerações obtidas em investimentos disponíveis no mercado, como a 

caderneta de poupança, por exemplo, cuja remuneração situou-se em torno de 6% ao ano 

(PERES et al., 2004). 

O valor negativo de VPL pré-maturação é comumente observado em diferentes 

tipos de projetos, nas mais diversas áreas de investimento, uma vez que, normalmente a 

maturação do projeto é alcançada previamente ao tempo de payback, em que o investimento 

inicial do projeto implica em valores negativos para o VPL pré-maturação. Este fato exibe a 

rusticidade e fidelidade da estrutura de decisão adicionada ao algoritmo econômico.  

Já o VPL pós-maturação, positivo para os parâmetros iniciais, demonstra o valor 

líquido após a maturação do projeto, que comumente concentra a maior contribuição de 

valores para a formação do VPL simples. Mais uma vez os parâmetros do algoritmo foram 
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concisos e procederam como esperado. Quanto ao VPL perpetuidade, que indica uma 

projeção em longo prazo do projeto simulado, a simulação inicial do software exibiu valor de 

R$ 1.870.857,57 indicando o valor real do projeto, caso seja executado ao longo prazo. 

A análise de sensibilidade permite avaliar como o sistema de produção se 

comportará diante variações de componentes econômicos, ou até mesmo qual será o resultado 

apresentado se ocorrer queda na produtividade. O fato de a maior sensibilidade ser observada 

na variação desfavorável na renda do leite pode ser explicado por sua elevada participação 

(81%) na formação da receita da atividade. Vale resaltar, que a redução da renda do leite pode 

ser ocasionada por diferentes fatores, dentre eles a redução do valor pago por litro de leite. 

Peres (2007) denotou que o preço de venda do leite produzido demonstrou ser o item mais 

sensível, quando submetido à desvalorização dos preços em 10%. Entretanto, para o presente 

trabalho, o cenário de variação desfavorável no preço do leite foi somente a terceira variável 

em grandeza de sensibilidade. Isto indica que, para este projeto, as variáveis indicadoras de 

produtividade animal e as ligadas aos custos operacionais e a eficiência de utilização da mão 

de obra e da terra comportaram-se como condicionantes dos valores de VPL. 

Quanto à análise do risco inerente ao projeto, a existência de 16% de 

probabilidade do risco, mesmo não havendo valores negativos de VPL na distribuição dos 

dados gerados, provavelmente esteve ligada a fatores externos ao sistema de produção, tais 

como a demanda de mercado do produto final, variações climáticas e variações de mercado, 

que podem por sua vez, alterar valores de aquisição de insumos e do preço de venda do 

produto final. Entretanto, Glenday (1989) destacou que há possibilidade de redução do risco 

por meio da reformulação do projeto ou reestruturação de valores pela reconfiguração do 

delineamento do projeto. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O software desenvolvido é capaz de gerar gráficos e relatórios, facilitando a 

interpretação dos dados gerados, condicionando uma interface amigável, permitindo a 

interação máquina usuário. 

O modelo bioeconômico gerado é capaz de promover eficientemente inúmeras 

interações entre componentes biológicos e econômicos da atividade leiteira. O algoritmo 

implementado ao submodelo econômico gera dados condizentes a situações reais, auxiliando 

a tomada de decisões na elaboração de projetos melhoristas da atividade leiteira.  

Os indicadores econômicos, estimados pelo modelo de simulação, permitem a 

avaliação comparativa do sistema de produção simulado com demais alternativas de 

investimento de capital. O risco inerente a atividade e a simulação de cenários que evidenciam 

as variáveis com maior importância para o VPL foram eficientemente determinados pelo 

algoritmo econômico. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da análise plurianual dos componentes zootécnicos e econômicos fica 

evidente o nível elevado de interação dos indicadores zootécnicos no comportamento dos 

indicadores econômicos. Assim como, determina que o fator gerencial está atuante 

diretamente relacionado na obtenção de melhorias dos indicadores zootécnicos e,  

consequentemente, nos indicadores econômicos.  

O aumento da produção de leite, nas propriedades avaliadas, demanda aumento 

nos custos com alimentos concentrados e maiores investimentos de capital. Entretanto, 

proporciona valores elevados de receita, condicionando a obtenção de valores positivos e 

elevados para margem bruta e margem líquida.  

O software desenvolvido possui interface amigável, permitindo a interação 

máquina usuário. O modelo bioeconômico desenvolvido é capaz de realizar simulações entre 

os parâmetros biológicos e econômicos de sistemas de produção de leite de maneira eficiente. 

Desta forma, inúmeras interações entre componentes biológicos e econômicos podem ser 

testadas, auxiliando o fator gerencial das propriedades, com elevada redução de tempo e 

demais recursos de produção. Além disso, o algoritmo presente no submodelo econômico 

gera dados condizentes com a realidade da atividade leiteira atual do norte de Minas Gerias, 

auxiliando a tomada de decisões e elaboração de projetos na atividade leiteira como um todo. 

 


