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Resumo 
 
O objetivo deste artigo é analisar a alocação dos custos de uma empresa agroindustrial do 
ramo frigorífico de bovinos através da ótica dos custos conjuntos. Quanto aos objetivos, a 
pesquisa considera-se descritiva, no que tange aos procedimentos é documental, pois realizou-
se análise em documentos internos, o que possibilitou a descrição dos processos dos custos 
conjuntos. Utilizou-se também a observação direta. Quanto a abordagem é qualitativa, por 
meio de estudo de caso em uma empresa do ramo agroindustrial na cidade de São João do 
Itaperiú, no estado de Santa Catarina, especializada no abate e corte de bovinos. Os dados 
coletados foram todos os custos diretos e indiretos da produção da empresa em estudo. Os 
resultados constataram que o produto que apresentou a melhor margem de lucro para a 
empresa foi o traseiro pelo método de volumes produzidos (82,90%), por representar maior 
quantidade de matéria prima e ditar seu preço por sua alta demanda no mercado e os produtos 
que apresentaram a menor margem de lucro foram o dianteiro (7,17%) e os miúdos e couro 
(9,93%) ambos pelo método de volumes produzidos.  
 
Palavras-chave: Custos conjuntos. Agroindústria. Métodos de alocação. 

 

1. Introdução 

 

Nos últimos 20 anos, a produção brasileira de carne bovina cresceu 67,6%, conforme 

dados do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Entre 1991 e 2011, a produção 

nacional saltou de 5,48 milhões de toneladas equivalentes carcaça (TEC) para 9,18 milhões de 

TEC, o que faz do Brasil o segundo maior produtor mundial, com 16,2% de toda a carne 

bovina produzida. Ainda de acordo com o USDA, o país ocupa também a segunda posição 

mundial no consumo e a terceira na exportação de carne bovina. Conforme pesquisas 

apresentadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 foram 

abatidas 29.265 milhões de cabeças de bovinos no país, um aumento de 4,3% em relação à 

2009. Já em 2011, no primeiro trimestre foram abatidas 7 milhões de cabeças, um aumento de 

0,2% em relação ao mesmo período do ano passado e de 1,4% na comparação dos três meses 

anteriores. O balanço de oferta e demanda no Brasil mostra que em 2011 o aumento maior foi 

para a disponibilidade interna, representando 84% da produção nacional de carne bovina. 

Para o ano de 2013, o USDA estima que a produção de carne bovina aumentará 2,5%, 
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devido, principalmente, à demanda internacional e a um pequeno aumento na demanda 

doméstica. 

O estado de Santa Catarina não é considerado um grande produtor de carne bovina, 

produzindo apenas 1,9% da produção nacional, contudo, no período de 2005 a 2010, o 

rebanho bovino cresceu 18%, de acordo com dados da Empresa de Pesquisa Agrária e 

Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI). Além disso, o Serviço de Inspeção de Saúde 

Animal e Vegetal dos Estados Unidos publicou no ano passado, no diário oficial, a inclusão 

do estado na lista de regiões livres da febre aftosa e de outras doenças animais, permitindo 

assim a exportação de carne bovina  para praticamente todos os países. 

Com o crescimento e desenvolvimento do segmento, mudanças na gestão e produção 

de empresas de agroindustriais são exigidas, destacando-se, principalmente, a contabilidade 

de custos no suprimento de informações que auxiliarão na tomada de decisão, formação de 

preço de vendas, dentre outras. 

Este cenário contribuiu para a escolha da temática deste artigo, que trata sobre os 

métodos para alocação dos custos conjuntos, utilizados nos ramos de atividade em que 

diversos produtos são originados de uma única matéria-prima. A grande dificuldade na 

alocação dos custos conjuntos é a escolha dos métodos a serem adotados para rateio, afinal, os 

administradores devem escolher aquele que seja válido e mais adequado ao seu processo de 

produção conjunta. Souza, Souza e Faria (2007) colocam que nem sempre a atribuição dos 

custos envolvidos na produção de animais ocorre de forma simples aos produtos gerados por 

essa produção. 

Nesta alocação, a empresa precisa adotar o método que melhor se enquadra na sua 

atividade, seja por custo com base nos valores de mercado, volumes produzidos, igualdade do 

lucro bruto ou índices técnicos, dentre outros existentes. Dessa forma, o método para a 

alocação dos custos conjuntos deve permitir não apenas avaliação dos estoques, mas análise 

de tudo o que envolve este processo de produção conjunta, como matéria prima, mão-de-obra 

e infra-estrutura disponibilizada. Para Tunes, Nyrud e Eikenes (2008), se o sistema de cálculo 

de custos não captura o consumo de recursos por produtos, os custos serão distorcidos e há 

um risco de que os gestores decidirem produzir produtos não rentáveis. 

Várias pesquisas já estudaram custos conjuntos no setor de agronegócios, como os 

trabalhos de Figueiredo e Moura (2002), que investigaram os processos de alocação de custos 

conjuntos praticados nas indústrias de beneficiamento de castanha de caju; Souza, Souza e 

Faria (2007) na cunicultura; Eidt et al. (2006) e Oliveira, Erfurth e Scarpin (2008) em 
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madeireiras; Feil e Kliemann Neto (2008) no processo de beneficiamento de carvão mineral; 

Corrêa e Voese (2009) no setor vinícola; Benetti, Moura e Scarpin (2010) na suinocultura; 

Almeida e Scarpin (2011) em uma cooperativa de palmito. Para Almeida e Scarpin (2011), 

pesquisas sobre o tema são de extrema importância dentro da gestão de custos, visto que a 

alocação dos custos aos vários produtos gerados envolve subjetividade e arbitrariedade. 

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é analisar a alocação dos custos de uma 

empresa agroindustrial do ramo frigorífico de bovinos através da ótica dos custos conjuntos. 

A estrutura deste trabalho inicia-se por esta introdução, trazendo na sequência a 

fundamentação teórica de custos conjuntos, seguida da metodologia. Na continuação, 

apresenta-se a descrição e análise dos dados, considerações finais e as referências utilizadas 

nesta pesquisa. 

 

2. Custos Conjuntos 

 

Nas empresas industriais, o processo produtivo utiliza-se de capital e trabalho para 

obtenção de um ou mais produtos. Em uma produção por processo contínuo, os custos vão 

sendo alocados nas unidades produzidas até o final da cadeia de produção (CARLI, et al. 

2012). Já, nas empresas que operam com a fabricação de diversos produtos provenientes de 

uma única matéria-prima, dá-se o nome de produção conjunta. Para Manes e Cheng (1988) 

custos conjuntos surgem quando a produção de um produto simultaneamente e 

necessariamente envolve a produção de um ou mais produtos.  

Segundo Hansen e Mowen (2001, p. 225), “Produtos conjuntos são dois ou mais 

produtos produzidos simultaneamente pelo mesmo processo até um ponto de separação. O 

ponto de separação é o ponto no qual os produtos conjuntos se tornam separados e 

identificáveis”. O ponto de separação representa o estágio do processo de produção em que 

dois ou mais produtos são separados. Para Horngren, Datar e Foster (2004, p. 385) representa 

“O momento no processo em que um ou mais produtos se tornam isoladamente identificáveis 

[...]”. A Figura 1 evidencia o ponto de separação. 
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Figura 1: Representação gráfica do ponto de separação 
Fonte: Adaptado de Souza, Souza e Faria (2007) 

 
 

No processo de separação, são obtidos diversos tipos de produtos, dentre eles: os co-

produtos, subprodutos e sucatas. Os produtos principais, que são o objetivo da produção, são 

chamados de co-produtos, os quais respondem pelo faturamento da empresa (SCRAMIM; 

BATALHA, 2009). Os subprodutos, por sua vez, são assim considerados, devido ao seu 

pequeno valor comercial comparado com o co-produto. Segundo Martins (2008), subprodutos 

são aqueles itens que, nascendo de forma normal durante o processo de produção, possuem 

mercado de venda relativamente estável, tanto no que diz respeito à existência de 

compradores quanto ao preço. Se a estabilidade, quanto à comercialização desses itens, não 

existir, seja por inexistência de compradores ou de preços de venda, o procedimento deve ser 

descontinuado e os materiais passam a ser tratados como sucatas. Para Bruni e Famá (2004, p. 

199) sucatas são [...] “produtos que podem ou não surgir do processo produtivo convencional 

ou de co-produtos e subprodutos rejeitados que podem ser vendidos ou reciclados [...]” 

Nas empresas que possuem processos de produção conjunta surge o problema de 

custear os diferentes produtos Dessa forma, existe a necessidade de definir o método 

adequado para alocação dos custos aos produtos originados do mesmo processo. Os custos 

conjuntos representam os custos incorridos antes do ponto de separação, é o “Custo 

relacionado com um processo de produção de que resultam dois ou mais produtos” (MAHER, 

2001, p. 333). Para Santos (2005, p. 143) os custos conjuntos “São aqueles decorrentes da 

produção conjunta, e incorridos antes do ponto em que os diversos produtos emergem como 

unidades individuais”. 
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A correta alocação dos custos incorridos antes do ponto de separação nas atividades 

industriais é realizada através de métodos, que apesar da arbitrariedade, utilizam algum tipo 

de análise quanto ao relacionamento entre custos e produtos. Santos (2005) salienta que, 

qualquer que seja o método empregado, ele não retrata exatamente a ocorrência efetiva dos 

custos, desta forma, os custos serão sempre alocados de maneira arbitrária, devido à 

característica dos custos conjuntos serem indivisíveis. 

 

2.1. Métodos de distribuição dos custos conjuntos 

 

Para a apropriação dos custos conjuntos, diante da necessidade de sua distribuição, 

existem vários métodos a serem adotados. Contudo, segundo Santos (2000, p. 143) “[...] é 

importante salientar que qualquer deles não retrata exatamente a ocorrência efetiva de custos, 

porque qualquer que seja o método empregado, os custos serão sempre alocados de maneira 

arbitrária, devido à característica de os custos conjuntos serem indivisíveis.” Para 

Moghaddam e Michelot (2009) esta questão é importante porque diferentes métodos de 

alocação de custos podem ter profundamente diferentes consequências econômicas sobre as 

políticas da empresa (recuperações de custos, justificativa de custos, avaliação de estoque, 

preços, etc) e os custos conjuntos imputados, se incorreto ou injusto, também pode levar a 

ações que diminuem o lucro total da empresa. 

O processo de atribuição dos custos aos diversos produtos conjuntos requer 

responsabilidade no processo de divisão do produto para poder identificar cada co-produto e 

sub-produto e determinar o real custo de cada produto vendido e respectivamente seu preço de 

venda. Neste sentido, Maher (2001), explica também que, "os custos são rateados com o 

objetivo de determinação de custos divisionais ou departamentais, para mensuração e 

remuneração do desempenho de executivos". 

Para Almeida e Scarpin (2011) para a distribuição dos custos conjuntos, existem 

diferentes métodos e todos abarcam subjetividades, necessitando desta forma, atenção e 

cuidados na hora da sua aplicabilidade. Oliveira, Eufurth e Scarpin (2008, p. 14), por sua vez, 

aduzem que se não houver cautela na sua distribuição, algumas situações podem ocorrer: “a) 

na avaliação da rentabilidade setorial ou do produto; b) na distribuição de gratificação e/ou 

participação nos resultados setoriais; c) o próprio problema de formação de custo, podendo 

ocasionar a alguns produtos, custo injusto ou maior que o preço de venda”. 

Segundo Martins (2008), os métodos utilizados para distribuição dos custos conjuntos 
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são: valor de mercado, dos volumes ou unidades produzidas, ponderações ou índices técnicos, 

valor realizável líquido ou valor realizável estimado, democrático, valor de mercado no ponto 

de separação, igualdade do lucro bruto ou da margem bruta percentual e o método de 

Louderback´s. Sendo que, neste artigo são demonstrados os principais métodos: valor de 

mercado, volumes ou unidades produzidas, igualdade do lucro bruto e ponderações, pois são 

os métodos mais utilizados nas empresas para a distribuição dos custos conjuntos. 

 

2.1.1. Método do valor de mercado 

 

Para este método, a determinação do custo baseia-se no preço de venda do produto. 

Segundo Martins (2008), este método acaba sendo o mais utilizado na prática, contudo em 

função da inexistência de outros melhores do que de méritos próprios, já que a alegação de 

que produtos de maior valor são os que recebem ou têm condições de receber maior custo, 

carece de maior racionalidade. Com isto, presume-se que sua vantagem esteja no fato de 

distribuir o resultado de maneira semelhante aos co-produtos. Para Bruni e Fama (2002, p. 

191), “[...] este método apropria os custos de forma proporcional ao faturamento de cada 

produto. Baseia-se na suposição de que os preços de vendas devem estar relacionados aos 

custos dos produtos”. 

Neste método, pode-se dizer que, o produto que produzir maior quantidade de receita 

automaticamente receberá os maiores custos. 

 

2.1.2. Método de volumes produzidos 

 

Este método tem como base apropriar o mesmo valor às unidades produzidas, 

entretanto este método não leva em consideração a diferença da classificação de cada produto 

através da utilização de uma única matéria-prima, pois distribui os custos conjuntos de acordo 

com o volume produzido de co-produtos, subprodutos ou sucatas. Martins (2008) afirma que, 

este critério acaba por apropriar custos iguais por unidade de volume elaborado. A sua 

simplicidade relativa pode ser a sua principal vantagem (DRURY, 2000). 

Este método de alocação dos custos pode ser realizado de duas maneiras, seja ele pelo 

lucro unitário ou taxa de lucro. O lucro unitário está baseado no lucro bruto dividido pelos 

volumes produzidos, entretanto a taxa do lucro está relacionada ao lucro bruto dividido pela 

receita total, fazendo com que se encontre o percentual do lucro adquirido através das vendas 
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realizadas. Contudo, para a adoção deste método deverá ser utilizado uma unidade de medida 

comum aos produtos, podendo ser através de toneladas, litros, quilos, ou seja, esta unidade 

precisará se enquadrar na base da produção da matéria-prima que resultará no produto. 

Com a classificação dos produtos em uma única unidade de medida e a atribuição de 

valores iguais pelas quantidades produzidas, faz com que este método se torne desvantajoso, 

não levando em consideração as características de cada produto fabricado após a separação da 

matéria-prima, fazendo com que não seja analisada a capacidade que cada produto tem de 

gerar receita (JOHANSSON, 2007). 

 

2.1.3. Método da igualdade o lucro bruto 

 

Neste método utiliza-se a igualdade do lucro pelas unidades, ou seja, utiliza-se o lucro 

bruto dividido pelas unidades vendidas. A utilização deste método serve para simplificar a 

distribuição dos custos dentro dos produtos produzidos pelo fato dos custos serem comuns e 

de difícil mensuração. 

Para Bruni e Fama (2002, p. 193), “Por este método, o lucro bruto total seria dividido 

pelo total de unidades vendidas, apurando um lucro bruto unitário que seria aplicado para 

todos os produtos”. Entretanto, com a utilização deste método os lucros serão iguais, o que 

diferencia um produto do outro está relacionado ao preço de venda e os custos que cada 

produto gera em sua elaboração, ou seja, cada produto irá participar com o mesmo percentual 

no lucro, independente de seu preço de venda ou quantidade vendida.  

A utilização deste método nos custos conjuntos faz com que se tenha o mesmo lucro 

para cada unidade, fazendo com que todos os produtos participem de forma total no resultado 

não levando em consideração se determinado produto está trazendo lucro ou prejuízo para a 

empresa. 

 

2.1.4. Método das ponderações ou índices técnicos 

 

Este método, segundo Carli, et al. (2012, p. 8) “consiste em ponderar as quantidades 

produzidas de cada produto de acordo com o número de expedição total, grau de dificuldade 

de manuseio, facilidade de venda, etc.”. Dentre outros fatores, considera-se também a 

quantidade de material utilizado, demanda de mercado, tempo e mão-de-obra consumida na 

fabricação, onde são combinados em um único valor, denominado fator de ponderação.  
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Hansen e Mowen (2001, p. 31) destacam que “O uso de fatores de ponderação 

cuidadosamente construídos habilita o contador de custos a dar mais atenção para várias 

influências e, portanto, resulta em alocações mais justas”. 

 Bruni e Fama (2002) defendem que esta seria uma alternativa complementar ao 

método dos volumes produzidos. Porém, verifica-se muita arbitrariedade e subjetividade na 

utilização deste método, além de o mesmo não considerar o valor de mercado. Para Santos 

(2000) o método de fator de ponderação merece maiores críticas, pois as ponderações a que os 

produtos seriam submetidas seriam totalmente arbitrárias. Portanto, é importante observar que 

o fator de ponderação com o objetivo de alocar recursos, deve ser sempre atualizado, não 

podendo ser utilizado o mesmo fator por um longo período, pois o mesmo pode se tornar 

inapropriado ou não representar adequadamente o real fator do momento.  

 

3. Metodologia 

 

Nesta pesquisa foi utilizado o procedimento técnico de estudo de caso, definido por 

Gil (1994, p. 78) “como o estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de 

maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo”. O objetivo deste método é 

obter conhecimento sobre o tema custos conjuntos e aplicá-los em uma empresa 

agroindustrial no ramo de frigorífico de bovinos e em seguida, analisar dentre os principais 

métodos citados neste artigo o mais favorável para a organização.  

Adotou-se o método qualitativo por se tratar de análise, descrição, comparação e 

interpretação de um estudo de caso, de acordo com Richardson (1999, p.134), "A pesquisa 

qualitativa trata a causa e efeito dos problemas investigados, contudo pode-se considerar que 

a pesquisa qualitativa tem como enfoque situações complexas ou estritamente particulares”. 

Caracteriza-se como uma pesquisa “[...] têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis” (GIL, 1994, p. 45). A pesquisa foi realizada em uma empresa do ramo 

agroindustrial na cidade de São João do Itaperiú no estado de Santa Catarina, especializada no 

abate e corte de bovinos. Escolheu-se essa empresa por atuar no mercado há mais de 10 anos 

sendo referência de qualidade e compromisso com seus clientes. Na coleta de dados os 

instrumentos utilizados foram observação e entrevistas.  

Foi realizada análise em documentos internos, como os relatórios de produção, notas 

fiscais, demonstrativos contábeis, entre outros, com a finalidade de descrever os processos dos 
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custos conjuntos, bem como obter os dados relativos aos custos diretos e indiretos. Na visita 

realizada, sob a orientação de uma veterinária, foi observado todo o processo e cuidados 

necessários no abate de bovinos (demonstrado na Figura 2).   

As entrevistas foram efetuadas com o dirigente e sócio da empresa e os colaboradores 

da contabilidade com a finalidade de esclarecer alguns detalhes que não constavam nos 

documentos analisados. 

 

4. Resultados e Análises 

4.1. Características da empresa estudada 

 

No ramo frigorífico há muita competitividade, este é um mercado muito exigente onde 

a qualidade do produto oferecido é primordial para sua manutenção no mercado. A atenção na 

compra do animal faz muita diferença e muitos frigoríficos têm preferência por boi, vaca, ou 

novilhos. A forma como o animal é alimentado também deve ser levada em consideração, 

sendo que esses fatores influenciarão na formação do preço, tanto na compra, quanto na venda 

da carne. 

O animal pode ser comprado de duas maneiras: pelo peso vivo ou pelo peso morto. 

Neste artigo será trabalhado com a compra do boi vivo. O peso do animal adquirido pelos 

frigoríficos para abate gira em torno de 500 kg, contudo a perda em função do 

esquartejamento pode chegar até 100 kg. O custo em média ao comprador chega a R$ 3,60 kg, 

no peso vivo.  

O bovino é dividido em duas partes: o traseiro, que corresponde a 65% do peso do boi, 

e o dianteiro, que corresponde a 35%. Há, ainda, os miúdos, o couro e as sucatas. Os miúdos e 

o couro representam os subprodutos. Os miúdos são os órgãos do animal, como por exemplo, 

o coração, a língua, o rim, o pulmão e o fígado. As sucatas são as sobras, resíduos 

encontrados no processo produtivo que não possui mercado certo, sendo sua receita 

considerada como irrelevante em relação aos co-produtos e sub-produtos. Sendo assim, as 

sucatas não serão consideradas no resultado desta pesquisa.  

De acordo com Martins (2008), as sucatas não recebem nenhum custo, mesmo que 

elas sejam inerentes ao processo, e surjam como itens normais em uma produção contínua, 

exatamente pelos problemas relativos à sua potencialidade de geração de receitas. Por esse 

motivo não tem sua receita considerada como diminuição dos custos de produção e sim, são 

classificadas como outras receitas operacionais. 
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Para determinação do preço de venda, a empresa leva em consideração a maior 

procura, sendo o critério adotado normalmente, 40% para a parte dianteira, onde se retiram 

menores quantidades de cortes, sendo a paleta, o lombo e o peito. Para a parte traseira 

considera-se 60%, onde se encontram as carnes nobres e maiores quantidades de cortes, como 

a coxa, o filé corrido e a costela. Destas partes retiram-se ainda outros cortes de carnes, que 

são vendidas no atacado e no varejo. 

Na visita realizada, sob a orientação de uma veterinária, foi observado todo o processo 

e cuidados necessários no abate de bovinos. Este frigorífico é definido como um 

estabelecimento de produtos de origem animal, de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei nº 

3.748. 

Entende-se por estabelecimento de produtos de origem animal qualquer instalação 
ou local onde sejam abatidos ou industrializados animais produtores de carnes, bem 
como onde sejam recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, 
conservados, armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados 
com finalidade industrial ou comercial, a carne e seus derivados, o ovo e seus 
derivados o mel e a cera de abelhas e seus derivados e os produtos utilizados na sua 
industrialização. 

Como um estabelecimento de produtos de origem animal, é regulamentado e seus 

procedimentos devem ser realizados de acordo com as normas do Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal (RISPOA). 

O processo inicia-se pelo transporte de animais, sendo os bovinos transportados em 

caminhões, conhecidos como "caminhões boiadeiros", até o abatedouro. Em seguida, ocorre a 

recepção dos bovinos realizada nos currais por meio de rampas adequadas. Neste período é 

feita a inspeção ante-mortem, analisando sanidade e as vacinas. Os animais permanecem em 

jejum e dieta hídrica por 24 horas, esse tempo pode ser reduzido em função da distância 

percorrida pelos bovinos até o abatedouro. De acordo com o artigo 88 do Decreto-Lei nº 

3.748, “É proibida a matança de qualquer animal que não tenha permanecido pelo menos 24 

(vinte e quatro) horas para os poligástricos e 6 (seis) horas para os monogástricos em 

descanso, jejum e dieta hídrica nos depósitos do estabelecimento.” 

Após o tempo de descanso, os animais são levados para um banho de aspersão, que de 

acordo com o artigo 124 do Decreto-Lei nº 3.748, “Antes de atingir a sala de matança, os 

animais devem passar por um chuveiro e por um banheiro de aspersão, provido de chuveiros 

superiores e laterais.”. Em seguida, ocorre à insensibilização, onde o animal fica inconsciente. 

O artigo 113 do Decreto-Lei nº 3.748 descreve que, “Só é permitido o sacrifício de bovídeos 

por insensibilização seguida de imediata sangria.” 
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Após a insensibilização o animal é pendurado pela pata traseira e movido por um 

trilho ao processo da sangria, remoção do couro e da cabeça. Logo, ocorre a evisceração, onde 

as carcaças são abertas, as vísceras são retiradas e carregadas para inspeção. Após, ocorre a 

lavagem e as carcaças são encaminhadas para as câmaras frigoríficas para resfriarem e serem 

conservadas, o tempo de resfriamento é entre 24 e 48 horas. A Figura 2 demonstra o 

fluxograma do abate de bovinos. 

 

 

Figura 2: Fluxograma processo abate de bovinos 
Fonte: Elaborado pelas autoras 

 
 

No frigorífico deverá ter um profissional que acompanhe o processo, ou seja, um 

veterinário devidamente registrado no Conselho Regional de Veterinária (CRV), que poderá 

ser contratado pelo frigorífico ou, quando se tratar de frigorífico de pequeno porte com 

poucos abates, poderá utilizar dos serviços do veterinário da prefeitura da cidade. No caso, em 

São João do Itaperiú, é pago uma taxa de R$ 2,00 a cabeça, esta taxa varia entre os 

municípios. Assim, como também, deverá ter um responsável técnico, o qual também é 

veterinário, responsável pela inspeção dos animais.  
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4.2. Métodos analisados 

 

Os métodos utilizados para base de estudo dos custos conjuntos foram: método de 

valor de mercado, método de volumes produzidos, método de igualdade do lucro bruto e 

método das ponderações. Através deste estudo foi analisado dentre os produtos provenientes 

da mesma matéria prima o que representa a melhor margem de lucro para a empresa 

frigorífica. 

A Tabela 01 apresenta aos custos diretos e indiretos apropriados a um boi de 400 kg, 

onde o valor pago pela matéria prima é de R$ 3,60 por kg, a mão-de-obra direta refere-se ao 

custo dos funcionários para o abate de uma unidade de bovino, e os custos indiretos 

representam a energia elétrica, o veterinário, e a manutenção das máquinas utilizadas e a 

perda é representada por 90 kg perdidos no momento do abate. 

Tabela 01 - Custos Conjuntos    
Descrição        Valor Unitário (R$)  

Matéria prima: 400 Kg       1.440,00  
Mão-de-obra Direta      46,64  
Custos Indiretos        25,13  
Perdas 90 Kg       324,00  
Total       1.835,77  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.1. Método de valor de mercado 

 

A Tabela 02 apresenta o método de valor de mercado, onde a apropriação dos custos 

conjuntos é proporcional ao preço de venda de cada produto, estabelecido de acordo com os 

valores praticados pelo mercado. Para exemplificar o este método os dados anteriormente 

citados na Tabela 01 serão utilizados para fins de cálculo e distribuição dos custos. 
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Tabela 02: Método de valor de mercado 
 Produtos Quant. em 

quilos (kg) 
Preço 
Venda 
Unit. (R$) 

Receita 
Total (R$) 

(%) Rec. 
Individual 
Produto/ 
Rec. Total 

Distrib. 
Custos 
(R$) 

Custo Kg 
(R$) 

Co- 
Produtos 

Traseiro 166 9,30 1.543,80 61,45 1.128,08 6,80 

Dianteiro 84 6,50 546,00 21,73 398,91 4,75 
Sub- 
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

60 7,04 422,40 16,82 308,78 5,15 

 Total 310  2.512,20 100,00 1.835,77  
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando os dados, percebe-se que para apropriar os custos aos produtos no método 

do valor de mercado, cria-se uma relação entre o preço de venda e o custo incorrido no 

momento do processo produtivo, na apropriação deste método considera-se o maior custo ao 

produto que agrega maior valor de venda proporcional a seu faturamento. Os custos conjuntos 

são distribuídos proporcionalmente à parte que gera maior receita e conseqüentemente possui 

maior valor de mercado. Por ter custos facilmente identificados este método permite apropriar 

custos próprios de cada processo em seu cálculo, devido à forma de distribuição e o fácil 

entendimento dos custos este é o método mais utilizado no ramo frigorífico. Com base nos 

dados apresentados na Tabela 02, os produtos que obtiveram o maior e o menor custo unitário 

foram o traseiro no valor de R$ 6,80 e o dianteiro no valor de R$ 4,75, pois eles representam 

respectivamente para a empresa o percentual de 61,45% e 21,73% da receita total.  

A Tabela 03 apresenta as receitas da venda do bovino, os custos pelo método de valor 

de mercado e a margem de lucro de cada produto referente à margem de lucro total. 

 

Tabela 03: Margem de Lucro dos Produtos pelo Método de Valor de Mercado 
 Produtos Quant. em 

quilos (kg) 
Preço 
Venda 
Unit.(R$) 

Receita 
Total (R$) 

Custo 
(R$) 

Lucro 
Bruto 
(R$) 

Margem 
Lucro (%) 

Co-
Produtos 

Traseiro 166 9,30 1.543,80 1.128,80 415,00 61,42 
Dianteiro 84 6,50 546,00 398,91 147,09 21,77 

Sub-
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

60 7,04 422,40 308,78 113,62 16,81 

 Total 310  2.512,20 1.835,77 676,43 100,00 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 03 percebe-se que a mesma apresenta a receita menos 

os custos chegando ao lucro bruto para servir como base de cálculo da margem de lucro dos 

produtos. Os produtos que apresentaram a maior e a menor margem de lucro foram o traseiro 
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e os miúdos e couro com 61,42% e 16,81%, por apresentarem respectivamente o maior e o 

menor lucro bruto.    

 

4.2. Método de volumes produzidos 

 

A Tabela 04 apresenta o método de volumes produzidos, neste método a apropriação 

do custo é de acordo com as unidades produzidas, desta forma os custos são iguais para todas 

as unidades. Para exemplificar o este método os dados anteriormente citados na Tabela 01 

serão utilizados para fins de cálculo e distribuição dos custos. 

 
Tabela 04: Método de Volumes Produzidos    

  Produtos Quant. em (%) Distrib. de Custo  

       quilos (Kg) Proporção Custos (R$) Kg. (R$) 

Co - Produtos 
Traseiro 166 53,55% 983,05 5,92 

Dianteiro 84 27,10% 497,49 5,92 

Sub - Produtos 
Miúdos / 
Couro 60 19,35% 355,23 5,92 

  Total 310 100,00% 1.835,77  
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 04 entende-se que para a apropriação dos custos 

conjuntos no método de volumes produzidos são consideradas as quantidades produzidas, seja 

por quantidade ou outra forma que possa medir esta produção, toneladas, litros ou quaisquer 

outras, variando de produto para produto. 

A apropriação e distribuição dos custos neste método é bem simples, sendo que o 

custo unitário é o mesmo para todas as unidades produzidas, mesmo que o processo de 

fabricação seja diferente a apropriação dos custos sempre será a mesma.  

O método utilizado para a alocação destes custos foi o do lucro unitário, onde o 

mesmo é baseado no lucro bruto dividido pelas unidades produzidas. Com base nos dados 

apresentados, o custo unitário foi no valor de R$ 5,92 por unidade produzida, independente do 

produto. 

A Tabela 05 apresenta as receitas da venda do bovino, os custos pelo método de 

volumes produzidos e a margem de lucro de cada produto referente à margem de lucro total. 
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Tabela 05: Margem de Lucro dos Produtos pelo Método de Volumes Produzidos  
 Produtos Quant. em 

quilos (kg) 
Preço 
Venda 
Unit. (R$) 

Receita 
Total (R$) 

Custo 
(R$) 

Lucro 
Bruto 
(R$) 

Margem 
Lucro (%) 

Co-
Produtos 

Traseiro 166 9,30 1.543,80 983,05 560,75 82,90 
Dianteiro 84 6,50 546,00 497,49 48,51 7,17 

Sub-
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

60 7,04 422,40 355,23 67,17 9,93 

 Total 310  2.512,20 1.835,77 676,43 100,00 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 05 percebe-se que a mesma apresenta a receita menos 

os custos chegando ao lucro bruto para servir como base de cálculo da margem de lucro dos 

produtos. Os produtos que apresentaram à maior e a menor margem de lucro foram o traseiro 

e o dianteiro com 82,90% e 7,17%, por apresentarem respectivamente o maior e o menor 

lucro bruto. 

    

4.3. Método da igualdade do lucro bruto 

 

A Tabela 06 apresenta a demonstração do resultado bruto de uma unidade de bovino, 

onde obtemos a receita bruta através do preço de venda multiplicado pelo peso do bovino 

comercializado. 

O traseiro vendido ao preço de venda de R$ 9,30, o dianteiro a R$ 6,50 e os miúdos e 

couro a R$ 7,04, os custos conjuntos são referentes à Tabela 01 e o volume de produção é 

considerado a quantidade total em kg do animal limpo. 

O mesmo deve ser considerado pelas suas partes de comercialização, o traseiro, 

dianteiro, miúdos e o couro, desconsiderando as sucatas e as perdas que ocorrem no processo 

de abate do animal. 

No método de igualdade do lucro bruto é necessário ter-se o valor do lucro bruto 

unitário por kg, sendo assim está tabela tem como função demonstrar tal resultado para 

auxiliar nos cálculos e análises do método. 
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Tabela 06: Demonstração do Resultado Bruto 

     Descrição     Valor (R$) 

     Receita Bruta     2.512,20 

(-) Custos Conjuntos   1.835,77 

(=) Resultado Bruto   676,43 

(/) Volume de Produção   310 

(=) Lucro kg   2,18 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A Tabela 07 apresenta o método de igualdade do lucro bruto com base no lucro 

unitário por kg encontrado na Tabela 06. 

 

Tabela 07: Método da Igualdade do Lucro Bruto  

  Produtos Preço de Venda  Lucro Custo  

    Unit. (R$) Bruto (R$) Kg (R$) 

Co - Produtos 
Traseiro 9,30 2,18 7,12 

Dianteiro 6,50 2,18 4,32 

Sub - Produtos Miúdos / Couro 7,04 2,18 4,86 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 07 percebe-se que o método da igualdade do lucro 

bruto tem como principal característica a divisão do lucro bruto pelo total das unidades 

produzidas. Neste método utiliza-se a receita bruta total deduzindo os custos conjuntos, onde 

o resultado obtido é dividido entre os produtos produzidos. Desta forma, os lucros unitários 

obtidos são iguais, resultando em custos unitários diferentes em decorrer do preço de venda de 

cada produto. Com base nos dados apresentados o produto que obteve menor custo unitário 

foi o dianteiro no valor de R$ 4,32, pois seu preço de venda representa o menor entre os 

apresentados e conseqüentemente seu custo unitário será menor. Porém o traseiro foi o 

produto que obteve maior custo unitário no valor de R$ 7,12, sendo seu preço de venda o 

maior, consequentemente seu custo unitário será o maior.  

A Tabela 08 apresenta as receitas da venda do bovino, os custos pelo método da 

igualdade do lucro bruto e a margem de lucro de cada produto referente à margem de lucro 

total. 
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Tabela 08: Margem de Lucro pelo Método da igualdade do lucro bruto 
 Produtos 

 
Quant. em 
quilos (kg) 

Preço 
Venda 
Unit. (R$) 

Receita 
Total (R$) 

Custo 
(R$) 

Lucro 
Bruto 
(R$) 

Margem 
Lucro (%) 

Co- 
Produtos 

Traseiro 166 9,30 1.543,80 1.181,58 362,22 53,55 

Dianteiro 84 6,50 546,00 362,71 183,29 27,10 
Sub- 
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

60 7,04 422,40 291,48 130,92 19,35 

 Total 310  2.512,20 1.835,77 676,43 100 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 08, percebe-se que a mesma apresenta o valor da 

receita menos os custos chegando ao lucro bruto para servir como base de cálculo da margem 

de lucro dos produtos. Os produtos que apresentaram à maior e a menor margem de lucro 

foram o traseiro com 53,55% e os miúdos e couro com 19,35% respectivamente, estes por sua 

vez apresentaram o maior e o menor lucro bruto. 

 

4.4. Método das ponderações 

 

A Tabela 09 apresenta o método das ponderações, composto por um fator de 

ponderação que possui inúmeras variáveis, onde podem ser levadas em consideração para a 

aplicação do método, como peso, mão-de-obra, demanda de mercado, entre outros.  

Analisando estas variáveis o fator base utilizado para a realização dos cálculos foi o 

produto com maior aceitação no mercado, ou seja, o que representa maior rentabilidade para a 

empresa. Os valores adotados para a determinação dos fatores na realização dos cálculos foi 

determinado pela empresa e utilizou-se um parâmetro de 1 a 5, onde o produto mais vendido 

será representado pelo maior fator de ponderação e o menos vendido pelo menor fator. 

 

Tabela 09: Método das Ponderações 
 Produtos Quant. em Fator de Total (%) Distrib.  Custo 

  quilos (Kg) Ponderação  Part. Custos 
(R$) 

Kg (R$) 

Co - 
Produtos 

Traseiro 166 5 830,00 61,67% 1.132,12 6,82 

Dianteiro 84 4 336,00 24,96% 458,21 5,45 
Sub - 
Produtos 

Miúdos /  
Couro 

60 3 180,00 13,37% 245,44 4,09 

  Total 310  1.346,00 100,00% 1.835,77  
Fonte: Elaboração pelos autores 
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Analisando os dados da Tabela 09 percebe-se que os miúdos e couro representam 60 

kg de matéria prima da totalidade dos custos conjuntos, representando o menor fator de 

ponderação entre os produtos estudados com o custo unitário no valor de R$ 4,09. O traseiro 

recebeu o maior fator de ponderação por apresentar maior quantidade de matéria-prima 

correspondendo a 166 kg, ao qual obteve o custo unitário mais elevado sendo no valor de R$ 

6,82, o traseiro é responsável pela maior parcela de margem da empresa, pelo fato do mesmo 

possuir maior aceitação no mercado. 

A Tabela 10 apresenta as receitas da venda do bovino, os custos pelo método das 

ponderações e a margem de lucro de cada produto referente à margem de lucro total. 

 

Tabela 10: Margem de Lucro pelo Método das Ponderações 
 Produtos 

 
Quant. em 
quilos (kg) 

Preço 
Venda 
Unit. (R$) 

Receita 
Total (R$) 

Custo 
(R$)  

Lucro 
Bruto 
(R$) 

Margem 
Lucro (%) 

Co- 
Produtos 

Traseiro 166 9,30 1.543,80 1.132,12 411,68 60,86 

Dianteiro 84 6,50 546,00 458,21 87,79 12,98 
Sub- 
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

60 7,04 422,40 245,44 176,96 26,16 

 Total 310  2.512,20 1.835,77 676,43 100,00 
Fonte: Elaboração pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 10, percebe-se que a mesma apresenta o valor da 

receita menos os custos chegando ao lucro bruto para servir como base de cálculo da margem 

de lucro dos produtos. Os produtos que apresentaram à maior e a menor margem de lucro 

foram o traseiro com 60,86% e o dianteiro com 12,98% respectivamente, estes por sua vez 

apresentaram o maior e o menor lucro bruto. 

 

4.5. Cálculo da empresa 

 

A empresa na alocação de seus custos conjuntos considerou somente a matéria prima e 

sua perda totalizando 400 kg para o cálculo da margem de lucro, pois estes são os únicos 

custos que os administradores da empresa utilizaram para ratear entre co-produtos e sub-

produtos.  

Os custos restantes como mão-de-obra e os demais custos indiretos de fabricação os 

administradores da empresa sabem que existem, entretanto não sabem como alocá-los aos 

produtos.  
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A Tabela 11 apresenta as receitas da venda do bovino, os custos pelo cálculo da 

empresa e o percentual da margem de lucro de cada produto referente à margem de lucro 

total. 

 

Tabela 11 – Cálculo da empresa 
 Produtos 

 
Quant. em 
quilos (kg) 

Preço 
Venda 
Unit.(R$) 

Receita 
Total 

Custo  Lucro 
Bruto 

Margem 
Lucro (%) 

Co- 
Produtos 

Traseiro 214 9,30 1.990,20 770,40 1.219,80 67,71 

Dianteiro 108 6,50 702,00 388,80 313,20 17,39 
Sub- 
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

78 7,04 549,12 280,80 268,32 14,90 

 Total 400  3.241,32 1.440,00 1.801,32 100,00 
Fonte: Elaboração pelos autores 

 

A empresa apresentou a maior margem para o traseiro com 67,71% e a menor margem 
para os miúdos e couro com 14,90% que representam o maior e o menor lucro bruto 
respectivamente. 

Caso a empresa tivesse alocado corretamente todos os custos da empresa, o traseiro 
ainda seria o produto com maior representatividade na margem de lucro da empresa, um dos 
motivos é o preço da venda por ser o mais alto e a também por possuir a maior quantidade de 
matéria prima. 

 
4.6. Quadro comparativo da margem de lucro dos métodos 

 
A Tabela 12 apresenta um comparativo entre as margens de lucro obtidas através da 

aplicação dos quatro métodos utilizados para alocação dos custos conjuntos, sendo eles: valor 
de mercado, volumes produzidos, igualdade de lucro bruto, ponderações e o cálculo utilizado 
pela empresa. 

 

Tabela 12 - Comparativo das Margens de lucro dos Métodos 
 Produtos Valor de 

Mercado 
Volumes 
Produzidos 

Igualdade de 
Lucro Bruto 

Ponderações Empresa 

   

Co – Produtos 
Traseiro 61,42% 82,90% 53,55% 60,86% 67,71% 

Dianteiro 21,77% 7,17% 27,10% 12,98% 17,39% 
Sub – 
Produtos 

Miúdos / 
Couro 

16,81% 9,93% 19,35% 26,16% 14,90% 

 
Total das 
Margens 

100% 100,00% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaboração pelos autores 

 

Analisando os dados da Tabela 12, percebe-se que independente do método utilizado o 

produto que apresentou a melhor margem de lucro para a empresa frigorífica foi o traseiro, 

apresentando a maior margem pelo método de volumes produzidos (82,90%). O traseiro 



Custos conjuntos: um estudo de caso em uma agroindústria do ramo frigorífico 
Spliter, A.P; Santos, C; Flor, T.R; Francener, C.S.P; Reichert, A.P; Mendes, A; Lizote, S.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 9, n. 1 – Jan/Mar - 2013.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br  
 

157

apresenta um percentual diferenciado dos outros produtos pelo motivo de o mesmo possuir 

maior quantidade de matéria prima e ser um produto com alta demanda de mercado 

influenciando assim em seu preço de venda, representando a maior margem de lucro para a 

empresa.   

Os produtos que apresentaram menor margem de lucro foram o dianteiro (7,17%) e os 

miúdos e couro (9,93%). Neste método a alocação dos custos é proporcional ao volume 

produzido de cada produto, sendo que a margem dos miúdos e couro apresentou um 

percentual maior que a do dianteiro pelo fato de ser influenciada pelo preço de venda dos 

produtos. Os miúdos e couro representam a menor quantidade de matéria prima com um preço 

de venda maior, e o dianteiro maior quantidade de matéria prima com um preço de venda 

menor. 

O cálculo apresentado pela empresa não possui muita diferença dos outros métodos, 

entretanto vale ressaltar que para o cálculo a empresa utilizou somente a matéria prima como 

custo, o que influenciou na margem de lucro dos outros métodos que levam em consideração 

para o cálculo a apropriação dos custos diretos e indiretos. 

 

5. Considerações Finais 

 

O estudo teve como objetivo demonstrar os métodos existentes para alocação dos 

custos conjuntos que possibilitam a identificação da margem de lucro de cada produto 

proveniente da mesma matéria-prima. Com isto, realizou-se a pesquisa através de uma visita 

numa empresa agroindustrial no ramo frigorífico de bovinos, onde coletaram-se os dados 

através de observações e entrevista. 

A empresa frigorífica estudada não utiliza nenhum método para alocação dos custos 

conjuntos, portanto não tem conhecimento do custo de cada produto. Com os dados coletados 

foram aplicados os quatro métodos estudados neste artigo, sendo método de valor de mercado, 

volumes produzidos, igualdade do lucro bruto e de ponderações, visando identificar os custos 

e as margens de lucro dos diversos produtos. 

Nota-se que todos os métodos de distribuição de custos conjuntos podem ser aplicados 

a atividade de abate e corte de bovinos, cabendo ao gestor decidir qual o melhor a ser 

utilizado em sua operação. Percebe-se a importância de sua utilização para as empresas deste 

ramo, devido à complexidade de identificação dos custos conjuntos aos produtos.  
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As informações geradas pelos métodos possibilitam a empresa alocar os custos 

conjuntos aos diversos produtos originados do bovino e consequentemente conhecerem a 

margem de lucro dos mesmos, lhe permitindo identificar qual produto lhe gera mais retorno, 

servindo de auxílio para as decisões gerenciais e controle das operações. Além de influenciar 

nos produtos mais rentáveis, os custos conjuntos podem também afetar outras partes do custo 

de um produto da empresa, por exemplo, preço de transferência e avaliação de estoques 

(TUNES; NYRUD; EIKENES, 2008). 

Com a realização do quadro comparativo dos quatro métodos de alocação dos custos 

conjuntos e suas margens de lucro dos produtos, percebe-se que o produto que apresenta a 

melhor margem de lucro para a empresa frigorífica é o traseiro pelo método de volumes 

produzidos (82,90%), pois o mesmo possui a maior quantidade de matéria prima, e sendo um 

produto com alta demanda de mercado pode ditar seu preço de venda, representando assim a 

maior margem de lucro para a empresa.  Os produtos que apresentaram menor margem de 

lucro para a empresa foram o dianteiro (7,17%) e os miúdos e couro (9,93%), ambos pelo 

método de volumes produzidos, sendo que apesar do dianteiro apresentar maior quantidade de 

matéria prima teve seu percentual inferior ao dos miúdos e couro pelo fato de o mesmo 

apresentar um maior preço de venda. 

Partindo-se do ponto de vista que a empresa conhece os custos de cada produto 

vendido e sua margem de lucro, sugere-se que ela poderá levantar informações e verificar se a 

rentabilidade permanecerá favorável ao comprar os produtos de forma individualizada, 

considerando que reduziriam os custos neste novo segmento e a empresa poderia estar 

oferecendo seus produtos de acordo com a demanda devido a sazonalidade existente neste 

mercado.  

É interessante que surjam novas pesquisas sobre o tema nesta área, com ênfase na 

análise dos critérios de rateios para os demais custos, para que os proprietários das empresas 

possam obter mais conhecimento sobre os custos conjuntos devido à dificuldade em 

identificá-los e estabelecer o retorno gerado por cada produto.  
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