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Dentre os trabalhos disponíveis na literatura nem todos consideram devidamente, nas análises
econômicas, a totalidade dos custos de produção. Por isso, o objetivo deste estudo foi alocar
todos os itens de custos de produção da atividade de bovinos em confinamento, conforme
preconiza a Teoria Econômica. Nessa teoria o custo total representa quanto a empresa gasta com
a utilização de todos os fatores de produção. Por sua vez, envolve aspectos ligados, de certa
forma, à subjetividade, apresentando concepção mais ampla, e adequada ao processo decisório.
Adequações foram necessárias ao se adotar o método de custeio variável para classificar os
custos que se baseia na separação dos custos em variáveis (CV) e fixos (CF). CV são os itens que
se alteram conforme a quantidade produzida. CF são aqueles que não mudam quando o volume
de produção variar, isto é, no curto prazo. Acrescentou-se à classificação de custos, os semifixos.
Esses custos devem apresentar um custo base, mesmo quando a quantidade produzida for zero, e
devem aumentar conforme a produção, mas este aumento deve ser menor, proporcionalmente, do
que com os CV. Foram alocados em CV a aquisição de animais, alimentação, manejo sanitário e
de identificação, impostos variáveis; e em outros CV a mão de obra temporária, operação de
limpeza dos piquetes de engorda, e o manejo de descarte de animais mortos. Como semifixos
alocou-se os custos com energia elétrica, telefonia e serviços de internet, combustíveis; e em
outros custos semifixos estão contratação de serviços de consultoria, rastreabilidade e softwares.
No CF ficaram a mão de obra, a depreciação, a manutenção e os impostos fixos. Separado dos
demais itens têm-se os custos com a remuneração dos fatores de produção, o capital de giro, fixo
e da terra. Conclui-se que com a consideração metodológica apresentada pode-se determinar,
adequadamente, todos os custos da atividade, além de permitir a elaboração de indicadores
econômicos para o segmento.
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