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Abstract 
 
The use of commercial softwares for the management of dairy cattle has become increasingly 
common and therefore this study aimed to analyze the methodologies theese softwares uses to 
calculate the cost of production. Five software development companies agreed to participate 
in the study. Data from the same farmer were registered in each software to allow 
standardized tests for identification of structuring costs items and enable the analysis and 
identification of the methodologies used. The softwares that had all structuring costs items, 
highlighting the records of inventory, depreciation and opportunity costs, correctly applied the 
methodology of the total cost of production and the software that implemented the 
methodology of operational cost of production didn´t showed structuring costs items, 
inventory and depreciation, necessary for the correctly application of that methodology. 
 
Keywords: Production costs. Rural informatization. Rural management.  
 

1. Introdução 
 

Os custos de produção na pecuária bovina são o resultado da soma dos valores de 

todos os recursos (insumos) e operações (serviços) utilizados no processo produtivo de certa 

atividade (produção de leite ou carne, especificamente neste caso). Para fins de análise 

econômica, custo de produção é a compensação que os donos dos fatores de produção (terra, 
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trabalho e capital), utilizados por uma empresa para produzir determinado bem, devem 

receber para que eles continuem fornecendo esses fatores à mesma (LOPES, CARVALHO, 

2000). 

Para que o produtor rural passe a administrar a sua unidade de produção de maneira 

eficiente é necessário que ele conheça quanto custa para ele produzir um litro de leite ou uma 

arroba de carne, ou seja, ele tem que saber qual o custo de produção. Os custos têm a 

finalidade de verificar como os recursos empregados em um processo de produção estão 

sendo remunerados além de permitir comparação com outras alternativas de emprego do 

tempo e capital. Pelo estudo sistemático dos custos incorridos na atividade agropecuária, o 

produtor pode fixar diretrizes e corrigir distorções, possibilitando a sobrevivência do sistema 

de produção em um mercado cada dia mais competitivo e exigente. Dados sobre custos de 

produção têm sido utilizados para: Analisar a rentabilidade da atividade pecuária de leite e 

corte; Reduzir os custos controláveis; Determinar o preço de venda compatível com o 

mercado; Planejar e controlar as operações do sistema de produção de leite ou carne; 

Identificar e determinar a rentabilidade do produto; Identificar o ponto de equilíbrio do 

sistema de produção; Auxiliar no processo de tomada de decisões seguras e corretas. Devido a 

essas possibilidades é que este estudo se justifica, agora tendo o custo de produção no 

software como objeto de análise. 

Enfim, a determinação do custo de produção é uma prática necessária e indispensável, 

constituindo-se em um valioso instrumento para as decisões do administrador, apesar dos 

muitos problemas com relação ao processo de apuração de dados e da subjetividade na sua 

estimação (LOPES, CARVALHO, 2000). 

Campos e Neves (2008) ao estudarem a competitividade na cadeia do leite concluíram 

que o principal fator que causa perda de sua competitividade é a baixa margem dos produtores 

rurais. Isso ocorre porque o custo de produção do leite é alto e existe a campo uma dificuldade 

em se utilizar as metodologias para determiná-lo. As informações são escassas e não existe 

padronização de critérios para chegar ao custo de produção, correndo-se o risco de comparar 

situações diferentes. 

Esses mesmos autores (CAMPOS, NEVES 2008), demonstraram que 53,5% dos 

produtores de leite não sabem os custos de produção de sua atividade e dentre os que 

conhecem o custo de produção, a ferramenta mais utilizada por eles para acompanharem os 

custos são as planilhas eletrônicas. Em seguida vêm as anotações manuais com 25% das 

respostas. Dentre os que conhecem os custos de produção, a média encontrada pelos autores 
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foi de R$ 0,48/litro. As respostas oscilaram de R$ 0,29/litro a R$ 0,67/litro demonstrando 

grande variação. Apesar de apenas 10% relatarem acompanhar somente a evolução de caixa, 

entradas e saídas, é provável que grande parcela dos produtores rurais não esteja registrando 

corretamente todos os custos, incluindo as depreciações, mão-de-obra familiar e outros 

componentes. Concluem que não há um padrão metodológico para cálculo de custos entre as 

propriedades rurais.  

Em função da problemática apresentada o objetivo desse trabalho foi analisar, em 

pacotes de softwares comerciais destinados ao gerenciamento da pecuária bovina, as 

metodologias que estes utilizam para o cálculo do custo de produção. 

 

2. Revisão Teórica 

 

No setor agropecuário, as novas Tecnologias da Informação tornaram possível o 

desenvolvimento de uma grande variedade de aplicações como apontado pelo relatório OTA 

(1986, 1992) citado por Mendes, Oliveira e Santos (2011). Este classificou as tecnologias da 

informação aplicadas à agricultura em três grandes grupos: tecnologias de gerenciamento de 

informações; tecnologias de controle e monitoramento e; tecnologias de telecomunicações. 

Dentre as principais tecnologias da informação utilizadas na pecuária bovina no Brasil 

encontram-se: tecnologias de gerenciamento da informação, destacando-se aqui os sistemas 

de informações gerenciais específicos para monitoramento e controle da bovinocultura (são os 

pacotes de software); as tecnologias de controle e monitoramento, destacando-se aqui as 

balanças eletrônicas, microchips, e leitoras ópticas associadas aos brincos com códigos de 

barras; e as tecnologias de comunicações, principalmente a utilização da internet e do Global 

Position System (GPS), por depender de telefonia ou satélites e estar envolvida com a 

transmissão de dados. 

A utilização dos pacotes de software vem se destacando na pecuária bovina por 

permitir o melhor controle da atividade em função do fluxo continuo de informações. Como 

benefícios de sua utilização, as informações favorecem a tomada de decisões, permitem 

reduzir custos e, como consequência, aumentam o desempenho dos rebanhos (LOPES, LAGO 

e CÓCARO, 2007). 

Os pacotes de software comerciais apresentam em sua estrutura duas grandes áreas: a 

zootécnica e a econômico/financeira, sendo a área zootécnica a mais utilizada. Segundo 

Cócaro e Lopes (2004) as potencialidades reais de uso da área econômico/financeira 
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dependem das abordagens conceituais utilizadas para determinação dos custos de produção. 

Além disso, para sua utilização os administradores e produtores rurais carecem de maiores 

informações sobre a importância da identificação, classificação e controle de centros de 

custos, despesas e receitas (BARBOSA et al., 2000). 

Sendo assim a revisão teórica deste trabalho foi elaborada tendo como ponto de 

partida os itens de estruturação de custos fundamentais para a determinação do custo de 

produção. A partir da presença dos itens de estrutura de custos e do lançamento de dados a 

eles correspondentes, também é possível a realização de análises financeiras e econômicas, 

incluindo também o custo de produção como item de análise econômica. A partir desse 

constructo foi elaborado um modelo conceitual (Figura 1) que sumariza a revisão teórica 

adotada. 

 

Figura 1: Modelo conceitual do trabalho 
Fonte: Elaborado pelos autores (2012) 

 

2.1. Itens de estruturação de custos 

 

Os itens de estruturação de custos considerados neste trabalho foram: plano de contas; 

centros de custos; métodos de rateio; inventário; e depreciação. 

De acordo com Marion (2004) o plano de contas é o agrupamento ordenado de todas 

as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Portanto, o 

elenco de contas considerado é indispensável para os registros de todos os fatos contábeis. 
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Cada empresa, de acordo com sua atividade e tamanho, deve ter seu próprio plano de contas. 

O plano de contas deve registrar as contas que serão movimentadas pela contabilidade em 

decorrência das operações da empresa, ou, ainda, contas que, embora não movimentadas no 

presente, poderão ser utilizadas no futuro. Na prática o plano de contas é numerado ou 

codificado de forma racional, o que facilita a contabilização através de processos mecânicos 

ou eletrônicos. O ideal é cada empresa implantar seu próprio plano de contas, mesmo que, no 

decorrer do tempo, sejam feitas algumas alterações o objetivo de aperfeiçoa-lo (MARION, 

2004). 

O plano de contas é definido para aglutinar todas as possíveis despesas, receitas ou 

investimentos referentes a cada centro de custos da atividade produtiva. Ao definir uma conta, 

o empresário (ou usuário) deve estar consciente de quais tipos de registros ela pode absorver. 

Deve-se evitar contas muito genéricas que induzem a erros de interpretação. Desta forma esse 

padrão pode ser seguido todos os meses, fazendo como que os relatórios fiquem padronizados 

e facilitem sua interpretação e comparações com os demais meses (CLARO et al., 1999). 

De acordo com Santos et. al (2002) os centros de custos são a menor unidade da área 

de responsabilidade em que acumulam custos, em uma propriedade rural. Podem ser 

classificados como centros de custos produtivos, centros de custos auxiliares, centros de 

despesas e centro de investimentos. Os centros de custos auxiliares são os centros de custos de 

apoio á produção, nos quais serão acumulados os valores dos respectivos centros de custos. 

Eles receberão as despesas de outros centros de custos que lhe prestaram serviços e 

posteriormente estas serão distribuídas aos centros de custos produtivos correspondentes. Os 

centros de despesas são destinados a receberem valores referentes a gastos de administração, 

comerciais, de contabilidade, de recursos humanos e outros setores cujos valores possuem 

característica própria de despesas. O centro de investimento ou área de lucro é o centro que 

agrega todos os valores de despesas, custos, receitas, e investimentos efetuados neste 

segmento da empresa, por exemplo: agrícola, pecuária ou considerar cada propriedade rural 

como centro de investimentos (SANTOS et. al, 2002). 

O método de rateio é o processo de divisão dos custos fixos de produção aos centros 

de custos, departamento ou produto observando critérios pré-estabelecidos para sua alocação. 

(BERTI, 2002). Os critérios de rateio são os de custos indiretos comuns e específicos, agrícola 

e pecuária. O critério de rateio de custos indiretos comuns são aqueles que devem ser rateados 

na mesma proporção dos custos variáveis de cada centro de produção. Já o critério de rateio 

de custos indiretos específicos são os de custos incorridos no período mais os valores 
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recebidos dos centros de custos indiretos comuns. O critério de rateio agrícola é o que 

apropria na mesma proporção dos custos variáveis incorridos em cada ordem de produção 

enquanto o critério de rateio na pecuária são aqueles que os valores devem ser apropriados na 

mesma proporção dos custos variáveis de cada lote de animais. Após a alocação dos custos, 

efetua-se o rateio em função das quantidades de cabeças existentes depois de transformar em 

unidade-padrão de animal, de acordo com a categoria) (SANTOS et al,. 2002). Estes critérios 

levam em consideração que a gerência, os técnicos, o almoxarifado, os apontadores, estão 

voltados para as atividades, que estiveram absorvendo o montante maior de custos no período. 

(SANTOS et al,. 2002). 

O inventário em sentido contábil amplo segundo Marion (2008), é o processo de 

verificação de existências na empresa. As existências podem ser: mercadorias, materiais, 

produtos (comumente os mais inventariados) ou outros bens do imobilizado e até mesmo 

contas a receber ou a pagar, bem como outros bens que se julgarem necessários ou 

convenientes. Em sentido restrito, inventário refere-se ao processo de verificação das 

existências dos estoques; portanto, faz parte do controle de estoque. Dessa forma, a 

verificação e a contagem física do bem, in loco, caracterizavam o inventário no setor 

agropecuário. O inventário pode ser feito de duas formas: inventário permanente e inventário 

periódico. O inventário permanente pode é realizado desde que o controle de estoque forneça 

permanentemente o valor dos estoques, com certeza da existência das quantidades 

correspondentes, diz-se que o regime de controle de estoque é permanente; e o estoque é 

permanentemente conhecido por meio do controle. Dessa forma, em qualquer momento, para 

se conhecer o estoque, basta observar a “ficha de estoque”. Qualquer acréscimo ou 

diminuição no estoque é imediatamente percebida pela contabilidade. O inventário periódico 

é o inventário levantado ao fim de cada período contábil, geralmente adotado quando o 

permanente é inviável. O melhor método, na atividade agrícola, é o permanente, pois 

possibilita conhecer, a qualquer momento, o custo da cultura temporária em formação, o custo 

das colheitas em andamento (cultura permanente) etc. (MARION, 2008). 

A depreciação é o custo necessário para substituir os bens quando tornados inúteis 

pelo desgaste físico ou obsoletismo (LOPES e CARVALHO, 2000). Representa a reserva em 

dinheiro que a empresa faz durante o período de vida útil provável do bem (benfeitorias, 

animais destinados a reprodução e serviço, máquinas, implementos, equipamentos etc.), para 

sua posterior substituição. A depreciação é usada para estimar a perda de valor de todo bem 

com vida útil superior a um ciclo produtivo. somente têm depreciação os bens que possuem 
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vida útil limitada; portanto a terra não tem depreciação. O método mais simples se calcular a 

depreciação de um bem, consiste na desvalorização, durante sua vida útil, de forma constante. 

É o chamado método linear. A seguinte fórmula pode ser aplicada: 

 

DEPRECIAÇÃO = Vi – Vf    [Eq. 01] 

                               n 

Em que: 

Vi: é o valor inicial do bem ou até mesmo o seu valor atual; 

Vf: é o valor final ou da sucata do bem;  

n: é o número de períodos de vida útil estimada do bem em anos.  

 

2.2. Itens análise financeira 

 

Os itens de análise financeira considerados neste trabalho foram: receitas de vendas; 

saldo e fluxo de caixa; demonstrativo de resultados; e orçamentos. 

A sobrevivência da empresa depende da disponibilidade de recursos financeiros a 

disposição quando for necessário. A falta de dinheiro na hora certa pode ser decisiva ao 

fracasso. A receita pode ser obtida de forma monetária e não-monetária. A receita monetária é 

facilmente identificada como pagamentos recebidos pela venda de produtos ou serviços pela 

propriedade e a receita não monetária pode ser percebida, por exemplo, na forma de bens e 

serviços ou na forma de produtos consumidos pela família e funcionários (VALE et. al, 2008). 

A despesa assim como a receita, pode ser de natureza monetária e não monetária. A 

despesa monetária inclui compra de sementes, fertilizantes, animais, combustível, etc. Esses 

itens são facilmente identificados e não requerem explicações adicionais. A despesa não 

monetária inclui depreciação das máquinas, equipamentos, construções e animais. Não há 

pagamento em dinheiro para tais casos e o declínio no valor representa um gasto para o 

negócio que precisa ser incluído na demonstração de resultado. (VALE et.al, 2008). 

O fluxo de caixa de acordo com Campos Filho (1997) pode ser entendido como a 

dinâmica de registro e controle sobre movimentação do caixa de qualquer empresa, onde são 

registradas as entradas e saídas de recursos financeiros ocorridos em determinados períodos 

de tempo. Para Zdanowicz (2004) o fluxo de caixa é o instrumento que permite demonstrar as 

operações financeiras que serão realizadas pelas empresas, facilitando a análise e a decisão de 

comprometer os recursos financeiros, de relacionar o uso das linhas de créditos menos 
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onerosas, de determinar o quanto à organização dispõe de capital próprio, bem como utilizar 

as disponibilidades da melhor forma possível. Segundo Ludícibus e Marion (2006) o fluxo de 

caixa demonstra a origem e a aplicação de todo o dinheiro que transitou pelo caixa em um 

determinado período e o resultado de fluxo, sendo que o caixa engloba as contas caixas e 

bancos, evidenciando as entradas e saídas de valores monetários no decorrer das operações 

que ocorrem ao longo do tempo nas organizações. Por sua vez, Thiesen (2000) complementa 

apontando que as demonstrações do fluxo de caixa permitem mostrar, de forma direta ou 

mesma indireta, as mudanças que tiveram reflexo no caixa, suas origens e aplicações. De 

acordo com Gitman (1997) a demonstração dos fluxos de caixa permite ao gestor da atividade 

analisar o futuro de caixa da empresa. Outros aspectos da atividade que a manutenção de um 

fluxo de caixa pode ajudar a perceber e compreender são apresentados por Zdanowicz (2004), 

como: a existência de concentração de pagamentos/recebimentos; a sazonalidade nas vendas; 

a necessidade e resultado das políticas de marketing e promoções; a estrutura de 

custos/despesas fixa; a necessidade da separação dos controles pessoais e da empresa; a 

necessidade de uma remuneração pelo trabalho do empreendedor; os efeitos dos tributos; e a 

noção de passivos/obrigações. 

Nas pequenas empresas, devido à simplicidade de sua estrutura e sem departamentos e 

funções bem definidas, o fluxo de caixa tende a ser a principal contribuição para compreender 

dos efeitos das decisões tomadas quanto a todas as operações financeiras que alterem 

diretamente o caixa da empresa, como por exemplo: Prazo de pagamento; descontos aos 

clientes; pode gerar necessidade de captação de recursos para pagamento das obrigações e, 

dependendo da disponibilidade da empresa, pode implicar na inocorrência de despesas 

financeiras. A contribuição do fluxo de caixa para entendimento destas decisões é 

fundamental, já que nas pequenas empresas as decisões geralmente são concentradas pelo 

proprietário. Outro motivo para o controle dos fluxos de pequena empresa é a escassez de 

caixa, fator que pode levar a empresa a fracassar independente de estarem tendo lucro. 

A demonstração de resultado é o resumo das receitas e despesas dentro do período da 

contabilidade da empresa rural. É, algumas vezes, denominada demonstração de renda, 

balanço de operações ou conta de lucro e perdas, e sua função principal é determinar o lucro 

da empresa rural em certo período. Na demonstração de resultado, todas as receitas e despesas 

precisam ser identificadas e registradas, para serem resumidas no final do período de 

contabilidade. (VALE et. al, 2008). Para Marion (2004) é um resumo ordenado das receitas e 
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despesas da empresa em determinado período sendo apresentada de forma vertical, ou seja, 

das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo). 

O orçamento é de fundamental importância para a atividade rural, embora muitos 

empresários acreditem que qualquer previsão que se faça venha a frustrar-se, devido ás 

características específicas da atividade, como clima, condições biológicas etc. As variáveis 

econômicas, políticas, tecnológicas, sociais e legais, entre outras, da empresa rural também 

exercem insegurança ao prever receitas, custos e despesas para o setor, pois o empresário não 

consegue sucesso em seu negócio sem considerar o ambiente externo. Além disso, falta uma 

política agrícola segura no país. Para ter sucesso, o empresário rural necessita das premissas 

básicas da administração que são: planejar, organizar, dirigir, controlar e se informar (SILVA, 

2009). Muitos planejam, ou melhor, sonham, pois não registram nem analisam se o 

planejamento é viável, correndo mais um risco ocasionado não pela atividade, mas por sua 

negligência em se informar e utilizar esse ferramenta de gestão. 

Após o planejamento estratégico, é necessário colocar as ideias no papel, 

quantificando e valorizando os gastos (custos e investimentos) e as receitas, gerando o 

orçamento. Para tanto, deve-se levar em conta pelo menos um período de 12 meses, mas o 

ideal é que seja de 60 meses (5 anos), dependendo da atividade. O orçamento é o 

levantamento prévio de receitas, custos, despesas e investimentos, cuja finalidade é dar 

consistência ao planejamento estratégico da empresa rural e consequentemente ao 

planejamento operacional (SANTOS et al, 2002). 

Para dar melhor consistência ao orçamento, é necessário inicialmente conhecer o 

potencial de recursos humanos e de maquinários da propriedade. O empresário rural pode-se 

basear em dados padronizados já existente, disponíveis inclusive na internet, fornecidos por 

órgãos governamentais, entidades de classe e empresas de consultoria. Para tanto, é necessário 

que seja usado um padrão de medidas nacional, como hectare (há) para medida de terra, 

tonelada para certos produtos, arroba (@) para gado de corte ou litros para gado de leite etc. O 

orçamento deve ser montado nos mesmos moldes do plano de contas e centros de custos, ou 

contábil para que se possa fazer o comparativo orçamentário. 

Após a implantação e acompanhamento dos custos por mais de um período anual, fica 

fácil e mais lógico o produtor montar o próximo orçamento ou proceder a sua revisão 

periódica, que é necessária devido aos riscos da atividade. No primeiro exercício social (ano), 

obviamente serão encontradas muitas variações, mas com o passar dos exercícios e o 

acompanhamento constante com os custos, certamente o empresário não vai conseguir 
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trabalhar sem o orçamento, pois este lhe assegura tomada de decisão mais sólida. (SANTOS 

et. al, 2002). 

 

2.3. Itens de análise econômica 

 

Os itens de análise econômica considerados neste trabalho foram margem bruta, 

margem líquida, custo de produção por unidade de produto, e ponto de equilíbrio. 

A margem bruta é uma medida de resultado econômico que poderá ser usada 

considerando que o produtor possui os recursos disponíveis (terra, trabalho e capital) e 

necessita tomar decisões sobre como utilizar eficazmente esses fatores de produção. 

Matematicamente, adotando-se a metodologia do custo operacional, a margem bruta pode ser 

calculada subtraindo-se da receita bruta os custos operacionais efetivos. De acordo com Reis 

(2002) e Oliveira et al (2007) o resultado da margem bruta permite fazer algumas análises. Se 

o seu valor for positivo, ou seja, se estiver superior aos custos operacionais efetivos, é sinal de 

que a atividade está se remunerando, e sobreviverá, pelo menos, a curto prazo. Se o valor da 

margem bruta for negativo, ou seja, se estiver inferior aos custos operacionais efetivos, 

significa que a atividade está antieconômica. Nesse caso, a curto prazo, se o produtor 

abandonar esta atividade, estará minimizando seus prejuízos, ficando sujeito apenas aos 

custos fixos que continuarão a existir. Ainda tendo como base a metodologia do custo 

operacional, pode-se calcular a margem líquida subtraindo-se da receita bruta o custo 

operacional total. De posse do valor da margem líquida, podem-se tirar as seguintes 

conclusões: Se a margem líquida da atividade for positiva, pode-se concluir que a atividade é 

estável, tem possibilidade de expansão e tem possibilidades de se manter por longo prazo; Se 

o valor da margem líquida for igual a zero, a propriedade estará no ponto de equilíbrio e em 

condições de refazer, a longo prazo, seu capital fixo (REIS, 2002; OLIVEIRA et al, 2007) 

De acordo com Gomes (1986) e Matsunaga et. al (1976), citados por Lopes e Carvalho 

(2000), existem duas estruturas, ou duas metodologias, para determinar o custo de produção 

de um produto agropecuário. São elas: custo total de produção e custo operacional de 

produção. 

Na metodologia do custo total de produção devem ser considerados tanto os custos 

fixos como os custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam com a quantidade 

produzida e têm duração superior ao curto prazo, portanto, sua renovação acontece em longo 

prazo. Podem-se citar como exemplo de custos fixos, a depreciação (de benfeitorias, animais 
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destinados á reprodução e serviços, máquinas, implementos, equipamentos etc.), alguns 

impostos como o ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) e IPVA (Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores), seguro, remuneração do produtor rural, 

remuneração da terra, remuneração do capital investido em bens e remuneração do capital de 

giro (circulante). Para Dalponte (2012) estes custos devem sempre ser considerados, pois 

ninguém trabalha “de graça”, e a terra, as máquinas, os equipamentos, as construções e o 

dinheiro desembolsado, durante o ano, precisam ser remunerados, já que também “prestaram 

um serviço” para a atividade agropecuária. Caso estes fatores não sejam remunerados 

adequadamente, haverá a “chamada” descapitalização da propriedade rural, onde as máquinas, 

os equipamentos e as construções vão se acabando e o produtor rural não terá recursos 

financeiros para recuperá-los ou substituí-los. Os custos variáveis são aqueles que variam de 

acordo com a quantidade produzida; e, cuja duração é igual ou menor que o ciclo de produção 

(curto prazo). Em outras palavras, eles incorporam-se totalmente ao produto no curto prazo, 

não sendo aproveitados para outro ciclo produtivo. Podem-se citar como exemplo de custos 

variáveis, a mão-de-obra, despesas com alimentação do rebanho, reprodução, medicamentos, 

alguns impostos (IRPJ, PIS, COFINS etc.) e despesas gerais. 

A metodologia do custo operacional de produção foi desenvolvida pelo Instituto de 

Economia Agrícola do Estado de São Paulo e surgiu devido às dificuldades em se avaliarem 

alguns itens que compõem o custo fixo, como por exemplo, a remuneração da terra, do capital 

fixo e do empresário. O custo operacional de produção refere-se ao custo de todos os recursos 

de produção que exigem desembolso por parte da empresa rural. Ela envolve o custo 

operacional efetivo e outros custos. Os custos operacionais efetivos são aqueles nos quais 

ocorre efetivamente desembolso ou dispêndio em dinheiro, tais como: Mão-de-obra; 

Alimentação; Sanidade; Reprodução; Impostos (todos); Despesas Diversas. Já os outros 

custos referem-se aos custos com depreciação e mão-de-obra familiar. 

Em síntese, o custo de produção será a soma dos custos variáveis e os custos fixos, se 

considerada a metodologia do custo total de produção ou, será a soma dos custos operacionais 

efetivos e outros custos, se considerada a metodologia do custo operacional de produção. 

O ponto de equilíbrio físico é o nível de produção em que uma atividade tem seus 

custos totais iguais às receitas totais. Mostra o nível mínimo de produção além do qual a 

atividade daria retorno e aquém do qual, prejuízos. Em outras palavras, é quantidade física de 

produção que deveria ser produzida para que este valor fosse igual ao total de custos. Para se 
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conhecer o ponto de equilíbrio de uma atividade deve-se conhecer a remuneração do capital 

de giro, custo variável unitário e o preço médio do produto no mercado (REIS, 2002). 

 

PE=      CFT          [Eq. 02] 

      (Rme – CVme) 

 

3. Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido no período agosto de 2011 a agosto de 2012 sendo 

executado em três etapas. Na etapa um ocorreu a Escolha dos softwares, na etapa dois a 

Identificação dos itens de estruturação de custos, itens de análise financeira e itens de análise 

econômica, e na etapa três a Identificação das metodologias de cálculo de custos de produção 

utilizadas.  

 

3.1. Escolha da amostra 

 

A escolha da amostra composta pelos softwares desenvolvidos por empresas privadas 

foi realizada a partir do levantamento realizado por Mendes, Oliveira e Santos (2011) que 

relataram em 2010 a existência de 53 softwares para monitoramento de rebanho de corte e 45 

softwares para rebanho de leite no país. Segundo os autores esses 98 softwares auxiliam em 

algumas etapas da produção animal, tais como o controle de custos de produção, 

balanceamento de rações. A partir desse panorama inicial, os critérios para a escolha da 

amostra foram: 

I. A empresa desenvolvedora possuir site e permitir baixar o software para avaliação do 

usuário; 

II. O software propor a realização tanto do controle zootécnico de pecuária bovina como 

do controle econômico/financeiro da atividade; 

III. A empresa desenvolvedora ter disponibilidade para participar da pesquisa dando 

suporte por e-mail e telefone para tirar dúvidas durante a pesquisa; 

IV. A empresa desenvolvedora garantir a licença de uso do software para os testes da 

pesquisa durante o período de um ano. 

Vinte empresas desenvolvedoras de softwares para pecuária bovina foram contatadas 

por e-mail e convidadas a participar da pesquisa após a apresentação de uma carta convite, 
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sendo que cinco atenderam a todos os critérios estabelecidos caracterizando, portanto, esta 

pesquisa como um estudo de caso exploratório descritivo composto por amostra não 

probabilística (MALHOTRA, 2001). Esta é uma pesquisa exploratória na medida em que, de 

acordo com Triviños (1987), procurou esclarecer conceitos, definir problemas e descrever os 

comportamentos dos objetos de estudo envolvidos com o processo de gestão de custos da 

pecuária bovina. Todos os softwares foram identificados por uma letra do alfabeto para não 

identificar-se o nome comercial do produto ou empresa. 

 

 3.2. Identificação dos itens de estruturação de custos, itens de análise financeira e itens 

de análise econômica 

 

O inicio dessa etapa se deu com a obtenção de dados de um produtor rural real que não 

utilizava pacote de software comercial para gestão da atividade pecuária, mas sim planilha 

eletrônica. Deu-se preferência por obter dados de um produtor bem organizado, ou seja, do 

ponto de vista administrativo um produtor que mantinha a sua atividade bem organizada e 

controlada tanto do ponto de vista econômico quanto zootécnico, referente ao período de um 

ano (ciclo produção 2009-2010) de exercício da atividade leiteira. Esses dados foram então 

cadastrados em cada software para permitir testes de uso padronizados para a identificação 

dos ítens.  

Nesta etapa buscou-se identificar nos menus do software a localização de ferramentas 

referente aos itens de estruturação de custo, aos itens de análise financeira e aos itens de 

análise econômica apontados a seguir: 

I. Verificação da existência de itens de estruturação de custos: Plano de Contas; Centros 

de Custos; Métodos de Rateio; Inventário; e Depreciação. 

II. Verificação da existência de itens de analise financeira: Receitas de vendas; Saldo e 

fluxo de caixa; Demonstrativo de resultados; e Orçamento. 

III. Verificação da existência de itens de analise econômica: Margem Bruta; Margem 

líquida; Custo de Produção; e Ponto de Equilíbrio. 

Após a verificação da existência desses itens, os dados do mesmo produtor foram 

lançados em cada um dos softwares. Como exemplo, se o software apresentasse a ferramenta 

de cadastro de inventário, esses dados eram cadastrados e seus relatórios impressos. 
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3.3. Identificação das metodologias de cálculo do custo de produção 
 

Nesta etapa buscaram-se identificar, nos menus do software e relatórios, entradas ou 

saídas de dados que evidenciassem o custo por unidade do produto. Todos os relatórios 

relacionados foram impressos, comparados e analisados tendo como referência as 

conceituações teórico metodológicas sobre a determinação do custo total de produção e do 

custo operacional de produção descritas por Gomes (1986) e Matsunaga et. al (1976) já 

apresentadas no tópico 2.3. Após esse procedimento as metodologias foram identificadas. 

A fim de visualizar a abrangência dos softwares em relação a sua capacidade de 

determinação dos custos de produção, os itens de estruturação de custos, os itens de análise 

financeira, os itens de análise econômica e a metolologia do custo de produção eram 

pontuados de acordo com a sua presença ou ausência no software. A presença do ítem foi 

identificada com a palavra “Sim” sendo considerado para ele um ponto e a ausência do ítem 

identificada pela palavra “Não” sendo considerado para ele nenhum ponto. O software que 

apresentasse todos os itens totalizaria 17 pontos conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1: Pontuação global de acordo com a existência de todos os itens pesquisados 
ITENS DE ESTRUTURAÇÃO DE CUSTOS 

Plano de Contas Sim 
Centros de Custos Sim 

Métodos de Rateio Sim 

Inventário Sim 

Depreciação Sim 

TOTAL 5 

ITENS DE ANÁLISE FINANCEIRA 

Receitas e Despesas Sim 

Saldo e Fluxo de Caixa Sim 

Demonstrativo de Resultados Sim 

Orçamentos Sim 
TOTAL 4 

ITENS DE ANÁLISE ECONÔMICA 
Margem Bruta Sim 

Margem Líquida Sim 
Custo por unidade de produto Sim 

Ponto de Equilíbrio Físico e Financeiro Sim 
TOTAL 4 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE PRODUÇÃO 
CUSTO 
TOTAL 

Custo Variável 
Custo Fixo 

Sim 
Sim 

CUSTO 
OPERACIONAL 

Custo Operacional Efetivo 
Outros Custos 

Sim 
Sim 

TOTAL 4 
PONTUAÇÃO GLOBAL 17 

Fonte: elaborado pelos autores (2012) 
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Para este trabalho foi considerado que os softwares que atingissem a linha de corte de 

70% apresentariam maior abrangência metodológica e coerência técnica na determinação do 

custo de produção. 

 

4. Resultados 

  

Os resultados e discussão foram elaborados tendo como orientação o lançamento de 

dados, a impressão, análise e comparação de relatórios. 

 

4.1. Itens de Estruturação de Custos 

 

Os itens de estruturação de custos avaliados nesse tópico foram: Plano de Contas; 

Centros de Custos; Métodos de Rateio; Inventário; Depreciação. Os resultados encontram-se 

no Quadro 1. Os itens foram testados e analisados segundo sua funcionalidade e coerência 

conceitual. 

 
Quadro 1: Existência ou não de itens de estruturação de custos 

ITENS DE ESTRUTURAÇÃO DE CUSTOS 
SOFTWARES 

(A)  ( B) (C ) (D) (E) 

Plano de Contas Sim Sim Sim Sim Sim 

Centros de Custos Sim Sim Sim Sim Sim 

Métodos de Rateio Sim Sim Não Não Sim 

Inventário Sim Não Sim Não Sim 

Depreciação Sim Não Sim Não Sim 

TOTAL 5 3 4 2 5 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 
 

O software A apresentou plano de contas cadastrado com 3 níveis e já composto de 

vários subníveis, permitindo a inserção de mais níveis e subníveis de acordo com as 

necessidades do usuário. O plano de contas encontrado permitiu que no momento do seu 

cadastro se classificasse a conta como participante ou não do fluxo de caixa e da atividade, e 

quando se tratava de uma conta de despesa se era fixa ou variável. O plano de contas permitia 

que o usuário realizasse a apropriação da conta à atividade. Como exemplo, tinha-se dentro 

das despesas a conta de sanidade composta de subníveis como antibióticos, medicamentos 

diversos, carrapaticida ou vermífugos, que eram contas que participavam do fluxo de caixa e 
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da atividade e correspondiam a despesas variáveis, ou seja, são aquelas que variam conforme 

a quantidade produzida e que possuem duração igual ou menor a do ciclo de produção. O 

plano de contas se organizava em ordem alfabética facilitando assim nos lançamentos dos 

dados. A ferramenta para impressão apresentava um filtro que permitia a impressão de 

relatórios organizados pelas contas a pagar e por fornecedor, relatórios de despesas por centro 

de custos, conta ou fornecedor permitindo ao usuário escolha a forma que melhor enquadra 

dentro dos seus objetivos administrativos. O software A permitiu a inclusão de mais de uma 

propriedade rural sendo necessário identificar qual o tipo de exploração (leite ou corte) e 

utilizava o conceito de centro de custos. O software apresentou ferramenta de método de 

rateio por despesas, receitas e especificado. Apresentou também entrada de dados para 

cadastramento de inventário como benfeitorias, máquinas, terra e outros com os seus 

respectivos valores e quantidade incluindo ferramentas para o cálculo de depreciação desses 

bens podendo optar pelos métodos de depreciação linear, valores decrescentes e soma de 

dígitos.  

O software B apresentou plano de contas previamente cadastrado pela empresa 

desenvolvedora com 10 níveis permitindo a inserção de mais níveis de acordo com as 

necessidades da unidade de produção rural. Porém, o plano de contas não permitiu a inserção 

de subníveis a partir de uma conta principal. Como exemplo, tinha-se a conta de alimentação 

onde todas as despesas ficavam agrupadas não permitindo a separação, por exemplo, por tipo 

de alimentação como rações, sal mineral, ureia ou farelos. Para um administrador rural isso é 

importante porque permite identificar os gargalos da conta alimentação e os impactos das 

mudanças na dieta dos animais. Ainda assim o relatório de contas a pagar permite ao usuário 

identificar as despesas por tópico do plano de contas como também realiza, ao final, um 

somatório de todos os pagamentos realizados em determinado período. O software permite a 

inclusão de mais de uma propriedade. O conceito de centro de custos é adotado por 

propriedade, ou seja, cada propriedade rural criada no software é um centro de custos criado 

para o controle da atividade pecuária. Isso cria dificuldades, por exemplo, para lançar o custo 

fixo de depreciação de um trator que presta serviços para mais de uma atividade, devendo o 

usuário fazer o rateio desse custo fixo a parte, em planilha eletrônica, para depois lança-lo no 

centro de custos. Isso não permite que em uma mesma propriedade consiga-se controlar 

despesas e receitas de atividades complementares. Por exemplo, não é possível na mesma 

propriedade criar um centro de custos para controle da pecuária leiteira e um outro para 

controle de máquinas. Quanto aos métodos de rateio, o software propõe método para rateio 
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dos custos operacionais efetivos. Como exemplo, ao realizar um lançamento de vacina para 

um animal este valor irá compor o custo de produção operacional efetivo de cada animal. Essa 

ferramenta de rateio não contempla os outros custos, por exemplo, de depreciação e impostos 

fixos, que fazem parte da metodologia do custo operacional de produção. Nos testes de uso 

não foram encontrados entradas de dados para o cadastramento de inventário de bens como 

máquinas, implementos, benfeitorias, terras ou animais com os seus respectivos valores e, por 

conseguinte também não apresentou as ferramentas para o cálculo de depreciação desses bens. 

O software C apresentou o plano de contas cadastrado com duas opções de despesas: 

operacionais e de investimentos. As despesas operacionais possuíam contas previamente 

cadastradas em 16 níveis não permitindo a inserção de mais níveis. Como exemplo, tinha-se a 

conta: “energia, combustíveis e lubrificantes” que era uma conta classificada como de despesa 

operacional. Essa forma de apresentação do plano de contas pode gerar dificuldades 

gerenciais por não permitir ao usuário separar as despesas que são lançadas em uma mesma 

conta. Por exemplo, ao lançar as despesas de abastecimento com diesel naquela conta, o 

usuário não consegue saber quanto, das despesas total da conta, é de energia, combustível ou 

lubrificante. As despesas de investimentos possuem seis níveis e funcionam de maneira 

similar as despesas operacionais. Por exemplo, tem-se a conta de: “máquinas, motores e 

equipamentos”, na qual o usuário, caso tenha realizado um investimento em um equipamento, 

por exemplo em um vagão forrageiro, não tem como diferenciar, utilizando aquela conta, se o 

investimento foi em máquinas, motores ou equipamentos. Ainda assim o relatório de fluxo de 

caixa permitiu ao usuário quantificar as despesas correspondentes a cada uma das contas 

como também realizou o somatório, no final de um período de seis meses, de cada conta e do 

conjunto. 

O software C permitiu a inclusão de mais de uma unidade de produção rural. O 

conceito de centro de custos foi adotado a partir da criação de uma propriedade rural, ou seja, 

cada propriedade criada no software era um centro de custos criado especificamente para o 

controle da atividade pecuária leiteira. O programa não apresentou métodos de rateio, pois 

devido a proposta da sua estrutura de controle de custos não era necessário um método de 

rateio já que todas as despesas eram alocadas nas contas que previamente definidas para 

controle da atividade leiteira. No caso de softwares que pretendem controlar outras atividades 

dentro da mesma propriedade, ele deve apresentar um critério para rateio dos itens de custo 

incidentes em outras atividades além do leite, como despesas com escritório, energia elétrica, 

combustíveis e depreciação de máquinas que são utilizadas em várias atividades e não apenas 
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na atividade leite. Nos testes de uso foram encontradas entradas de dados para cadastramento 

de inventário de bens. Apesar de não se ter sido encontrada uma ferramenta de depreciação, 

no relatório de custo de produção o valor de depreciação dos bens cadastrados no inventário 

aparece como integrante dos custos fixos, sendo por isso considerado. 

O software D apresentou a ferramenta para o cadastro do plano de contas e embora 

não viesse com nenhuma conta previamente cadastrada para o usuário, ele permitiu que se 

fizesse a inserção de níveis e subníveis de acordo com a necessidade da unidade de produção 

rural. Como exemplo criou-se a conta de mão-de-obra, que pôde ser desmembrada em: 

assistência técnica, encargos, gerência e salários. O relatório “extrato dos lançamentos” não 

apresentou as despesas ou receitas separadas por contas. Elas foram apresentadas em ordem 

crescente em função da data de lançamento independente se o lançamento era de crédito ou de 

débito gerando dificuldade para o usuário conseguir visualizar quais contas eram referentes a 

despesas e quais a receitas. Ao final, o relatório totalizou créditos e débitos e por diferença 

apresentou o saldo no período pesquisado. O conceito de centro de custos foi adotado por 

unidade de produção rural, ou seja, cada propriedade rural criada no software era um centro 

de custos criado para o controle da atividade agropecuária e, como já citado, isso cria 

dificuldades para o rateio de custos fixos comuns a mais de uma atividade. O programa não 

apresentou métodos de rateio. Também não foram encontradas ferramentas para o 

cadastramento de inventário e nem para a realização de cálculo de depreciação. 

O software E apresentou plano de contas previamente cadastrado com três níveis e 156 

subníveis, não permitindo a inserção de mais níveis para que se evite cadastros 

desnecessários. Porém, foi possível fazer a inserção de subníveis atendendo as necessidades 

da unidade de produção rural. O relatório de fluxo de caixa mensal detalhado permitiu ao 

usuário identificar qual foi a entrada ou saída de cada conta realizando, ao final, o somatório e 

o saldo mensal da atividade. O software trabalhava com o conceito centro de custos e permitia 

a criação de um ou mais, facilitando o controle das despesas e receitas geradas em cada 

atividade. Através de movimentações de estoque, o software permitiu a realização de 

transferências de produtos e serviços entre os centros de custos. Essas movimentações entre 

os centros de custos não geraram fluxo de caixa sendo assim não impactaram nas avaliações 

financeiras, mas sim nas avaliações econômicas, ou seja, no custo de produção. O programa 

trabalha com três métodos de rateio: proporcional às despesas, proporcional às receitas e 

especificada. O rateio proporcional era feito em função das despesas ou receitas de cada 

centro de custo produtivo em relação ao somatório das despesas ou receitas do mesmo. No 



The calculation of software production cost for dairy cattle breeding management 
Cócaro, H.; Calegário, C.L.L.; Bhering, A da S. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 3 – Jul/Sep - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

44

rateio especificado o usuário definia a proporção do rateio através do percentual de 

distribuição dos demais centros de custos. Nos testes de uso foram encontradas entradas de 

dados para cadastramento de inventário e ferramentas para cálculos de depreciação desses 

bens. 

A análise global dos itens de estruturação de custos evidenciou que todos os softwares 

pesquisados apresentaram as ferramentas de plano de contas e de centros de custos. Mesmo os 

softwares B, C e D tendo restrições em relação a criação de centros de custos, pois para estes 

softwares cada propriedade criada era um centro de custos, diferente dos softwares A e E no 

qual cada propriedade criada permitiu a criação demais de um centro de custos, os conceitos 

apresentaram-se coerentemente adequados ao conceito teórico. Em relação aos métodos de 

rateio apenas os softwares A, B e E apresentaram a ferramenta. Dada a sua importância e a 

existência das ferramentas que permitem as entradas de dados para a realização de orçamentos 

através do plano de contas, a sua inclusão seria fundamental para que esses softwares 

oferecessem maior auxílio para a tomada de decisão do produtor. Os softwares A, C e E 

apresentaram as ferramentas para o lançamento dos dados de inventário e cálculo de 

depreciação apontando uma possibilidade destes realizarem o cálculo do custo de produção 

tanto pelo método do custo total quanto pelo método do custo operacional, uma vez que em 

ambos os métodos o cálculo de depreciação é obrigatório. Um software que pretende 

apresentar o cálculo do custo de produção da pecuária a seu usuário deve, obrigatoriamente, 

possuir ferramentas de cadastro de inventário e depreciação dos bens cadastrados. Os valores 

resultantes da depreciação serão computados como parte do custo fixo (metodologia do custo 

total) ou parte dos outros custos (metodologia do custo operacional). 

 

4.2. Itens de análise financeira 

 

A análise buscou identificar nos relatórios impressos de cada software a existência dos 

itens de analise financeira e a sua coerência conceitual. Os itens encontrados estão 

apresentados no Quadro 2.  
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Quadro 2: Existência ou não de itens de viabilidade financeira 

VARIÁVEIS ANALISADAS 
SOFTWARES 

(A) (B) (C) (D) (E) 

Receitas e Despesas Sim Sim Sim Sim Sim 

Saldo e Fluxo de Caixa Sim Sim Sim Sim Sim 

Demonstrativo de Resultados Sim Não Não Não Sim 
Orçamentos Sim Não Não Não Sim 

TOTAL 4 2 2 2 4 
Fonte: dados da pesquisa (2012) 
 

No que se refere aos itens de análise financeira, o software A permitiu o registro das 

receitas de vendas separando-as por item do plano de contas bem como totalizando-as. Em 

relação ao saldo e fluxo de caixa apresentou os lançamentos organizados por data e, ao final 

do relatório, o saldo acumulado. O software apresentou relatórios de demonstrativo mensal de 

resultados realizando o somatório, ao final de cada mês, das receitas e despesas por conta. O 

demonstrativo mensal de resultados é uma ferramenta importante porque detalha e quantifica 

o que a unidade de produção rural gasta e recebe por conta do plano de contas, demonstrando 

também o saldo mensal da atividade em determinado período de tempo. Também foi 

identificado ferramenta para a simulação de orçamento, na qual foi possível definir um 

período de tempo, o valor que estaria disponível para ser gasto para determinada conta e 

centro de custos. Na emissão dos relatórios de despesas foi possível ver o orçamento proposto 

e o saldo remanescente.  

O software B permitiu o registro das receitas de vendas separando-as por item do 

plano de contas bem como as totalizando. Em relação ao saldo e fluxo de caixa apresentou, 

por data, os valores nos quais ocorreram os lançamentos e ao fim, o saldo geral resultante do 

confronto contábil entre custos e receitas. Não foram encontrados relatórios de demonstrativo 

mensal de resultados e nem entradas de dados para simulações de orçamento. 

O software C também permitiu o registro das receitas de vendas separando-as por item 

do plano de contas bem como as totalizando. O saldo e fluxo de caixa eram apresentados por 

data e conta e somente para um período de seis meses é que foi possível consultar o saldo 

geral resultante do confronto de custos e receitas. O software não apresentou relatórios de 

demonstrativo mensal de resultados e nem entradas de dados para simulações de orçamentos. 

No software D o relatório referente ao extrato de lançamentos das receitas e despesas 

não as separou por conta do plano de contas e sim por descrição da mesma, totalizando-as. 

Isso dificulta ao gestor perceber quais contas são as que ele necessita manter atenção no seu 

processo de gestão. No que se refere ao saldo e fluxo de caixa apresentou, por data, o total dos 
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créditos e débitos e, ao final, o saldo geral resultante. O software não apresentou relatórios de 

demonstrativo mensal de resultados e nem entradas de dados para simulações de orçamentos. 

O software E permitiu o registro de receitas de vendas separando-as por data de 

lançamentos e totalizando-as. O saldo e fluxo de caixa foi apresentado por data dos 

lançamentos e, ao fim, realizou o saldo total de entradas e saídas, mas não apresentou o saldo 

geral. O software apresentou relatório de demonstrativo mensal de resultados mostrando o 

saldo ao fim do período de um ano de lançamento de dados. Foi encontrada ferramenta para 

simulações de orçamentos e seu relatório. 

Na análise global dos itens de análise financeira verificou-se que os softwares A e E 

são os mais abrangentes, pois, além de apresentarem todos os itens propostos à investigação 

neste trabalho estes itens também atenderam a sua proposição conceitual. Já os softwares B, C 

e D embora tenham apresentado os itens de receita de vendas, saldo e fluxo de caixa, e 

demonstrativo de resultados, são menos abrangentes devido a ausência dos itens 

demonstrativo de resultados e do orçamento. O demonstrativo de resultados possibilita uma 

visão abrangente da atividade já que mostra o seu resultado ao término de determinado 

período identificando situações de lucro ou prejuízo. A sua análise é importante porque 

permite ao produtor rural estimar o quanto pode retirar em caso de saldo positivo ou, em caso 

saldo negativo o quanto precisa investir para que consiga o equilíbrio do caixa. A ferramenta 

de orçamento é importante porque permite confrontar o que foi efetivamente gasto com o 

orçado. Esse confronto ajuda ao gestor a analisar as suas decisões a respeito da utilização dos 

recursos e do comportamento dos preços. Isso permite que ele considere no seu processo de 

tomada de decisões informações da própria unidade de produção rural e do seu processo de 

gestão. 

 

4.3. Itens de análise econômica 

 

A análise buscou identificar nos relatórios impressos de cada software a existência dos 

itens de analise econômica e a sua coerência conceitual. Os itens encontrados estão 

apresentados no Quadro 3. 

 

 

 

 



The calculation of software production cost for dairy cattle breeding management 
Cócaro, H.; Calegário, C.L.L.; Bhering, A da S. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 3 – Jul/Sep - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

47

 

Quadro 3: Existência ou não de itens de análise econômica 
VARIÁVEIS ANALISADAS (A) (B) (C) (D) (E) 

Margem Bruta Sim Sim Sim Sim Sim 

Margem Líquida Sim Não Sim Não Sim 

Custo por Litro de Leite/Arroba de Carne Sim Sim Sim Não Sim 

Ponto de Equilíbrio Físico e Financeiro Sim Não Não Não Não 

TOTAL 4 2 3 1 3 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

 

O software A utilizou o conceito de margem bruta, calculada subtraindo-se os custos 

operacionais efetivos da receita total sendo que o relatório de resultados econômicos 

descreveu em valores este item. O software realizou o cálculo de margem líquida sendo esta o 

resultado da subtração dos custos operacionais totais da receita total. No mesmo relatório 

onde encontram-se os valores da margem bruta e da margem líquida também apresentaram-se 

os resultados do custo por unidade de produto (litro de leite), do ponto de equilíbrio físico, 

que é o nível de produção onde uma atividade tem seus custos totais iguais ás suas receitas 

totais, e do ponto de equilíbrio financeiro, definido como o nível de receitas onde todos os 

custos (variáveis e fixos ou operacionais e outros custos) são cobertos. Acima deste ponto 

existe lucro e abaixo deste ponto, o prejuízo. O software também apresentou relatório que 

avalia a situação econômica global da empresa e não apenas da atividade. 

O software B apesar de não utilizar a nomenclatura da margem bruta em seus 

relatórios, utilizou tal conceito para a realização do seu cálculo, pois ao final do relatório de 

movimento financeiro foi possível ver o saldo geral resultante do confronto entre as receitas e 

despesas desembolsadas em determinado período de tempo, aproximando-se, portanto do 

conceito de margem bruta. Como o software não realizava o cálculo de depreciação ele 

também não realizava o cálculo da margem líquida uma vez que esta é o resultado da 

subtração dos custos operacionais totais (que incluem a depreciação) da receita total. O 

software apresentou relatório com o custo por unidade de produto, mas não apresentou 

relatório com cálculo do ponto de equilíbrio físico nem financeiro. 

O software C utilizou o conceito de margem bruta e o de margem líquida apesar de 

não utilizar essa nomenclatura. Nos relatórios foi apresentado o custo por unidade de produto. 

Apesar do software C apresentar entradas de dados para o cálculo dos custos de oportunidade, 

tanto relacionados aos custos fixos como aos variáveis, o software não apresentou em seu 

relatório ponto de equilíbrio. 
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O software D utilizou o conceito de margem bruta, apesar de não utilizar essa 

nomenclatura, pois, ao final do relatório de extrato de lançamentos foi possível ver o saldo 

total resultante do confronto entre as receitas e despesas em determinado período. O software 

D, não apresentou relatórios de resultados econômicos identificando o custo por unidade de 

produto, nem relatórios com o ponto de equilíbrio da atividade, seja físico ou financeiro. 

O software E utilizou os conceitos de margem bruta e margem líquida, pois realizava o 

cálculo de depreciação. Nos testes de uso foram identificados relatórios onde foi apresentado 

o custo por unidade de produto. O programa não apresentou relatório com o cálculo do ponto 

de equilíbrio apesar de apresentar entradas de dados para esse cálculo. O software também 

apresentou relatório para levantamento de custos permitindo a avaliação mensal dos 

investimentos com o patrimônio além de relatório que avaliava a situação econômica global 

da empresa e não apenas da atividade. 

A análise global dos itens de analise econômica mostrou que os softwares B e D não 

utilizaram a nomenclatura de margem bruta, apesar de possuírem dentro do software esse 

conceito, e não realizam a margem líquida. A esses softwares seria necessário incorporar e 

explicitar tais conceitos se desejarem melhorar os recursos de avaliação econômica para seus 

usuários. Constatou-se que a aplicação do conceito de margem bruta é que garante a 

realização do custo operacional efetivo. 

A análise também apontou que os softwares que não realizam o cadastro de inventário, 

B e D, também não permitem o cálculo de depreciação e por isso não realizam o cálculo da 

margem líquida uma vez que, de acordo com a metodologia do custo operacional, está é 

resultado da subtração dos custos operacionais totais (que incluem a depreciação) da receita 

total. Sendo assim para que estes softwares apresentem relatórios que demonstrem a análise 

da margem líquida será necessário antes, apresentarem entradas de dados para o cadastro de 

inventário e cálculo de depreciação. 

As análises também permitiram identificar que o cálculo do ponto de equilíbrio físico 

ou financeiro foi apresentado apenas pelos softwares A e E porque além desses softwares 

realizarem a depreciação dos bens cadastrados no inventário eles também apresentaram 

ferramentas para o cálculo dos custos de oportunidade, tanto relacionados aos custos fixos 

como variáveis, fundamentais para o cálculo do custo de produção realizado pela metodologia 

do custo total. 
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4.4. Identificação da metodologia de cálculo do custo de produção 

 

Tendo como base as discussões anteriormente elaboradas a partir dos testes de uso e 

do confronto dos relatórios com o referencial bibliográfico, as metodologias utilizadas para o 

cálculo do custo de produção em cada software foram classificadas e os resultados expostos 

do Quadro 4. 

 
Quadro 4: Identificação das metodologias de cálculo do custo de produção adotadas por 
cada software analisado 

METODOLOGIA 
DE CÁLCULO 

TIPOS DE CUSTOS 
SOFTWARES 

(A) (B) (C) (D) (E) 

CUSTO 
TOTAL 

Custo Variável 
Custo Fixo 

Sim 
Sim 

Não 
Não 

Sim 
Sim 

Não 
Não 

Sim 
Sim 

CUSTO 
OPERACIONAL 

Custo Operacional Efetivo 
Outros Custos 

Sim 
Sim 

Sim 
Não 

Sim 
Sim 

Não 
Não 

Sim 
Sim 

TOTAL 4 1 4 0 4 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

Em relação a metodologia do custo total de produção, os softwares A, C e E utilizaram 

tal conceito teórico metodológico uma vez que eles apresentaram os itens de estruturação de 

custos necessários para a sua realização, destacando-se a presença do cadastro de inventário 

de bens, depreciação e custos de oportunidade, seja ferramentas para o cálculo dos custos de 

oportunidade relacionados aos custos fixos seja ferramentas para o cálculo dos custos de 

oportunidade relacionados aos custos variáveis. Os softwares B e D não apresentaram estes 

itens e, portanto não utilizam a metodologia do custo total de produção para determinação do 

custo da unidade de produto produzido. 

Em relação a metodologia do custo operacional de produção, os softwares A, C e E 

utilizaram tal conceito teórico metodológico uma vez que apresentaram todos os itens de 

estruturação de custos necessários para a sua realização destacando-se, também, a presença do 

cadastro de inventário de bens e depreciação itens fundamentais a qualquer uma das 

metodologias de cálculo. No software B o custo de produção por unidade de produto 

encontrado refere-se ao custo operacional efetivo, ou seja, o custo encontrado foi calculado a 

partir da divisão das despesas desembolsadas no período pelo total de produto vendido no 

mesmo período. O software B não aplicou integralmente a metodologia do custo operacional 

de produção porque não apresentou os itens de estruturação de custos inventário e depreciação 

necessários para o cálculo dos outros custos. O software D mesmo possuindo itens de 



The calculation of software production cost for dairy cattle breeding management 
Cócaro, H.; Calegário, C.L.L.; Bhering, A da S. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 3 – Jul/Sep - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

50

estruturação de custos, como o registro das despesas e receitas, o plano de contas e os centros 

de custos, que o permitissem apresentar relatório com o custo operacional efetivo, este 

software não apresentou relatório que demonstrasse o custo de produção por unidade do 

produto. Ainda que tenha-se  percebido que através do saldo de fluxo de caixa o usuário 

consegue informações para determinação do custo operacional efetivo fora do software, a não 

existência desse item  no aspecto econômico aponta que este software não realiza análise 

econômica mas sim uma análise financeira restrita. 

Como já explicado na metodologia, para existência de cada item relacionado ao grupo 

de variáveis analisadas, existência representada pelo “Sim”, o software recebeu um ponto 

permitindo ao final totalizar a pontuação do conjunto das variáveis analisadas. No Quadro 5 

apresenta-se esse resultado. 

 
Quadro 5: Pontuação global dos softwares de acordo com as variáveis analisadas 

VARIÁVEIS ANALISADAS 
SOFTWARES 

(A) (B) (C) (D) (E) 

ITENS DE ESTRUTURAÇÃO DE CUSTOS 5 3 4 2 5 

ITENS DE ANÁLISE FINANCEIRA 4 2 2 2 4 

ITENS DE ANÁLISE ECONÔMICA 4 2 3 1 3 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO DE PRODUÇÃO 4 1 4 0 4 

PONTUAÇÃO GLOBAL 17 8 13 5 16 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
 

Diante desses resultados nota-se que o software A atingiu 100% da pontuação global, 

seguido do software D com 94%, do software C com 76%, do software B com 47% e do 

software D com 29%. Como para este trabalho foi considerado que os softwares que 

atingissem a linha de corte de 70% apresentariam maior abrangência metodológica e 

coerência técnica na determinação do custo de produção, portanto os softwares A, E e C são 

os mais indicados para a determinação de custos de produção da pecuária bovina. 

 

5. Conclusões 

 

O objetivo desse trabalho foi analisar, em pacotes de softwares comerciais destinados 

ao gerenciamento da pecuária bovina, as metodologias que estes utilizam para o cálculo do 

custo de produção. 

Na análise dos itens de estruturação de custos evidenciou-se que todos os softwares 

pesquisados apresentaram o plano de contas e os centros de custos. Em relação aos métodos, 
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mesmo os softwares que não apresentaram esse item possuem as entradas de dados, via plano 

de contas e centros de custos, necessárias para esse cálculo. Observou-se que o software que 

pretende apresentar o cálculo do custo de produção da pecuária deve, obrigatoriamente, 

possuir ferramentas que contemplem os ítens de cadastro de inventário e depreciação dos bens 

cadastrados.  

A observação dos itens de análise financeira apontou que os softwares que ofereceram 

mais recursos para a tomada de decisão também foram os que aplicaram os conceitos de 

análise financeira corretamente, seja nas entradas de dados ou nos relatórios. As ausências 

encontradas dos itens de demonstrativo de resultados e do orçamento são preocupantes. O 

demonstrativo de resultados porque a sua análise permite ao produtor rural estimar o quanto 

pode retirar em caso de saldo positivo ou, em caso saldo negativo o quanto precisa investir 

para que consiga o equilíbrio do caixa. O orçamento porque permite analisar o impacto das 

decisões gerenciais a respeito da utilização dos recursos e do comportamento dos preços, 

permitindo que o produtor rural enquanto gestor considere, no seu processo de tomada de 

decisões, informações da própria unidade de produção rural e do seu processo de gestão. 

O exame dos itens de analise econômica demonstrou que a aplicação do conceito de 

margem bruta é que garante a realização do custo operacional efetivo; que os softwares que 

não realizam o cadastro de inventário também não permitem o cálculo de depreciação e por 

isso não realizam o cálculo da margem líquida; e que o cálculo do ponto de equilíbrio físico 

ou financeiro somente é realizado pelos softwares que possuem entradas de dados para 

cadastro de inventário, depreciação e todos os custos de oportunidade. Igualmente importante 

à essas entradas de dados é a apresentação dessas informações nos relatórios para contribuir 

com a tomada de decisão. 

Em relação a metodologia do custo total de produção, os softwares que apresentaram 

todos os itens de estruturação de custos, destacando-se o cadastro de inventário de bens, 

depreciação e custos de oportunidade, aplicaram corretamente essa metodologia. Em relação a 

metodologia do custo operacional de produção, todos os softwares que aplicaram a 

metodologia do custo total de produção também aplicaram corretamente a metodologia do 

custo operacional de produção. No entanto nem todos os softwares que aplicaram a 

metodologia do custo operacional de produção utilizaram a metodologia do custo total de 

produção, principalmente por que não apresentarem os itens de estruturação de custos de 

inventário e de depreciação necessários para o cálculo dos outros custos de acordo com aquela 
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metodologia. Enfim, de acordo com a metodologia docusto peracional de produção estes 

softwares apenas realizaram o cálculo do custo efetivo de produção. 

De acordo com a linha de corte proposta neste trabalho, ou seja, 70% da pontuação 

global possível de ser atingida, apenas três softwares dos aqui estudados, tem condições de 

auxiliar na determinação de custos de produção por unidade de produto na pecuária bovina. 
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