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RESUMO
O cenário do agronegócio vem ganhando cada vez mais destaque na economia nacional, e
mundial o Brasil ocupar hoje o terceiro lugar nas exportações de mundiais alcançando uma
movimentação Record nos anos de 2020 com 26,5% do PIB nacional. Além de gerar emprego
e renda no pais o setor agrícola movimenta outras áreas que são consideradas pilares de
sustentação da economia. A demanda por alimentos tende a se intensificar nos próximos anos
o que fortalece ainda mais o setor e reforça a necessidade de empreendimentos que explore a
produção de forma eficiente e eficaz, gerando ações planejada e controladas que promovam o
desenvolvimento atrelado a sustentabilidade. O trabalho tem por objetivo compreender
melhor os custos gerados em uma Unidade Produtiva Agropecuária (UPA), onde o produto
principal é o leite de vaca para avaliar quais são os fatores geradores de custo e assim traçar
um plano de ação que possa possibilitar a UPA a obterem melhores resultados no mercado. A
metodologia aplicada para o desenvolvimento do trabalho foi um estudo de caso aplicado em
uma UPA no município de Nova Canãa Paulista/SP., considerando que a pesquisa se encontra
a fase de desenvolvimento dados coletados até o momento apontam que um dos fatores
fundamentais para a geração de rentabilidade e sucesso destas empresas é o planejamento de
custos, o segmento apresenta hoje uma dificuldade mundo grande devido a fatores
econômicos e sociais que levam a um encarecimento significativo dos insumos utilizados
pelas UPS, fator que impacta diretamente nos custos da produção. A sazonalidade na
produção de leite afeta diretamente os custos da produção o que torna ainda mais importante o
planejamento para enfrentar estes períodos que demandam um mais volume de alimentos aos
animais.
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