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Tema: El Costo y la Toma de Decisiones ( O custo e a tomada de 
decisões). 

RESUMO 
Os critérios de rateio na contabilidade de custos sempre foram alvo de críticas.  
A falta de um critério que realmente proporcione informações que amparem uma 

decisão racional, durante anos tem sido combatida por diversos profissionais da área. 
A apropriação dos custos na bovinocultura não poderia ficar à margem desta 

discussão. 
Várias publicações sobre o assunto, amparadas pela Teoria Contábil ou pela 

Legislação fiscal, apresentam critérios de rateio que nem sempre são utilizados na 
prática.  

Este artigo objetiva contribuir para o desenvolvimento do tema, sem a intenção de 
esgotar o assunto, apresentando abordagens da literatura e propondo um critério de 
rateio que, após pesquisa empírica, comprovamos ser mais adequado, mas não o 
definitivo, pois proporciona aos usuários da contabilidade, melhores condições de avaliar 
o resultado de seu rebanho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
Durante um longo período a pecuária bovina de corte no Brasil ostentava–se como 

um grande negócio. Era um grande status responder a uma pergunta sobre profissão como 
“sou fazendeiro”. 
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Entretanto a realidade econômica e financeira mudou, e vários fatores fizeram com 

que esta atividade tão significante em nosso país passasse por um processo de colapso. 
Com uma visão conservadora, e pouca adequação às necessidades da nova economia, 
juntamente com a tecnologia que adentrou na atividade, a maioria dos pecuaristas não 
sabem afirmar com precisão se o seu negócio é lucrativo ou não. 

Então de alguns anos para cá o status deu lugar a algumas frases do tipo “fazenda 
não dá dinheiro, padaria é melhor do que fazenda, criar boi no papel é melhor que no pasto, 
etc”. 

A grande questão é que a atividade é de extrema importância. Hoje o Brasil tem 
segundo maior rebanho bovino do mundo, atrás somente da Índia, além de terras ociosas, 
política de produção inexistente e técnicas completamente ultrapassadas. 

Possui ainda internamente um dos maiores mercados consumidores de carne bovina 
em proporção por indivíduo do mundo. Entretanto os números não mostram a realidade do 
produtor rural. Esse anda na contra-mão do mercado. Desmotivado, confuso, muitas vezes 
endividado, e atado a uma situação, por não exercer outra atividade que não a rural, por ter 
nascido e crescido no meio rural, hoje se sente constrangido e incompetente por não fazer 
próspero o negócio tão lucrativo dos seus ancestrais. 

É evidente que estas são características de pequenos produtores que, aliás, são a 
maioria no país. Muitas técnicas avançadas com auxílio da tecnologia vêm sendo usadas 
como ferramentas no crescimento da atividade. 

Poderiam ser citados a genética, as técnicas de cultivo e os compostos nutricionais, 
como algumas ferramentas utilizadas. 

Outro grande problema é que como toda atividade incentivada por órgãos 
governamentais, crescem em quantidade carregando uma defasagem em qualidade, os 
produtores não possuem controle sobre o custo de sua produção. 

Quase nunca feitos, ou no máximo adaptados de outras atividades são os controles 
exercidos pelos pecuaristas do país. 

Enquanto viviam os tempos “de vaca gorda” a atividade promovia uma margem de 
lucro tão grande que não havia muita preocupação em controlar os custos. Entretanto os 
tempos das “vacas magras” chegaram e hoje se vive outra realidade. A realidade de um 
mercado competitivo e globalizado que determina o preço de venda, restando ao produtor 
simplesmente trabalhar os custos para maximizar os lucros. 

Em todo trabalho a ser realizado deve se utilizar à ferramenta certa para obter o 
resultado esperado. E uma ferramenta de gerenciamento para auxílio nas tomadas de 
decisões é de fundamental importância para que haja maior controle e mais racionalidade 
sobre o que se faz. 

Nesse ponto a Contabilidade de Custos vem se apresentar com grande eficácia, para 
controlar o patrimônio e servir de base para tomada de decisões. 

 
 
 

1 – PECUÁRIA BOVINA DE CORTE (BOVINOCULTURA) 
A história conta que quando o povo judeu peregrinou por 40 anos no deserto 

houve murmúrios e lamúrias pela falta de carne. 
O desejo do homem em se alimentar de carne fez com que a criação de bovinos 

virasse uma prática mercantil. 
O processo de criação e engorda, até o momento do abate para o consumo da 

carne chama-se “Bovinocultura”. 
Portanto, Pecuária Bovina de corte (Bovinocultura) é a prática de criação e 

engorda da espécie bovina com destinação ao abate. 
É chamado de bovinocultor todo àquele que se dedica à prática da Bovinocultura. 
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A atividade normalmente começa na reprodução dos animais com práticas 

específicas de incentivo, depois ao nascer o animal é incorporado ao plantel para que 
cresça e exerça a melhor função seja ela de reproduzir ou servir para o corte (abate).  

O rebanho brasileiro de bovinos é um dos maiores do mundo movimentando 
assim o mercado interno e externo. Normalmente, existem algumas etapas entre o 
produtor e o consumidor, que caracterizam da seguinte forma: 

O produtor vende o gado em pé (vivo), para o frigorífico. Esse fica responsável 
pelo abate e pala separação da carne adequando às necessidades exigidas pelo 
mercado. Uma vez selecionado são vendidas para açougues, supermercados, 
restaurantes, etc. que repassam para o consumidor final. 

                                                                                 Restaurante               Consumidor final 

                                                              Açougues                

Produtor                 Frigorífico                                         Consumidor Final 

    

                                                               Supermercados                    Consumidor final 

Outra característica própria da bovinocultura é que existe um mercado 
extremamente ativo que permite a qualquer tempo a venda do estoque, o que diferencia 
dos produtos industriais. Existem bolsas que regulam o mercado e um indexador que 
norteia o comércio de bovinos que é a arroba, cujo símbolo é “@”. 

É comum encontrar nos noticiários os indicadores econômicos dizendo o preço da 
arroba do boi gordo, boi magro, etc. 

Normalmente também tem uma variação no preço da arroba para venda a prazo e 
há também uma variação conforme a região do país. Isso é extremamente 
compreensível, pois a oferta e a demanda variam conforme a localidade. 

Muitos fatores são observados na prática da bovinocultura como a raça do animal, 
o tipo de pastagem, o tipo de clima entre outros. Todos esses fatores colaboram para que 
a produção se altere. 

É, portanto comum encontrar um tipo de gado para uma região de clima frio, outro 
para região montanhosa, etc. 

Existem também práticas variadas como o confinamento que consiste em 
superalimentar o gado para que ele ganhe peso de forma precoce. 

Nem sempre os bovinocultores utilizam em suas fazendas a prática de esperar o 
nascimento do bezerro até a idade adulta para ser vendido. Muitas vezes o tempo de 
permanência do gado na fazenda depende de vários fatores como pastagens, água, 
custo de produção, frete, etc. 

Para gado de corte, deseja-se animais que possam converter o alimento 
na maior quantidade de músculo; que produzam carcaças com a mais 
alta produção de carne comercializável; animais que possuam a maior 
quantidade de músculos, a menor quantidade de ossos e quantidade 
exata de gordura uniformemente distribuída.1 

Trabalhos experimentais têm demonstrado que animais mais novos apresentam 
maior velocidade de crescimento e melhor conversão alimentar. 

À medida que o animal vai aumentando de tamanho e idade, a 
necessidade de alimentos para sua manutenção vai, também, 
aumentando. A velocidade de crescimento e a taxa de conversão 
alimentar diminuem. 
Os animais novos, em desenvolvimento, apresentam esqueleto em plena 
formação, como também os músculos, em virtude do aumento do 
tamanho e do número das células. Nos animais velhos, não há mais 

                                                 
1 BEZERRA, Evandro Claudino. et. al. Fazenda Engorda a Jato: Projeto de criação de gado em 
confinamento. 1999. Trabalho de Conclusão da Disciplina de Contabilidade Rural, Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. p. 14. 
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desenvolvimento do esqueleto e nem formação de massa muscular. O 
ganho de peso é em função do aumento de reserva das células 
componentes dos músculos, na formação de gordura, e, principalmente, 
de sebo.2 
 
 

2 – CARACTERÍSTICAS DA BOVINOCULTURA NO BRASIL 
 
 
 
2.1 – CATEGORIA 

Com a evolução da atividade principalmente em decorrer da genética hoje a 
média de abate está em torno de 3 anos a 3 anos e meio. Nesse período que vai desde o 
nascimento do bezerro até a venda do boi o animal passa por três categorias. São elas: 

 

CATEGORIA CARACTERÍSTICA 
IDADE 

APROX. 
PESO MÁX. APROX. 

CRIA Do nascimento até o desmame 0 a 12 meses 7 @ 

RECRIA Do desmame até início da fase 

adulta 

13 a 24 meses 11 @ 

ENGORDA Fase adulta 

 

24 a 36 meses 16@ 

Quadro 01: Divisão por categoria. 
Fonte: Agropecuária Neves Ltda. 

 
Com essa proposição de categoria aparecem algumas combinações na atividade 

da empresa agropecuária: 
• Cria – Recria – Engorda (Sistema Integrado); 
• Cria – Recria; 
• Cria; 
• Recria – Engorda; 
• Recria; 
• Engorda; 
É comum encontrar, principalmente entre os menores produtores, somente uma 

ou duas categorias em suas atividades, pois muitas vezes o tamanho da propriedade ou 
até mesmo a estrutura do negócio não permite o sistema integrado. Existe um mercado 
ativo para todas as categorias e pode-se, por exemplo, optar pela recria, ou seja, comprar 
o gado com 6 a 7 arrobas e vender com 11 a 12 no início da engorda. 

Outro fator também é de seleção do plantel, onde poderá ser vendido parte do 
rebanho e poderá ou não ser adquirido novos animais para melhorar a qualidade ou 
aproveitar melhor as pastagens. 

 

2.2 – CLASSIFICAÇÕES 

No rebanho bovino normalmente é classificado de forma separada o macho e a 
fêmea, por razões diversas como diferença no ganho de peso, funções de reprodução, etc.  

                                                 
2 Ibid., p. 15. 
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As classificações propostas são as seguintes: 

 
Bezerro/Bezerra Vai do período da nascimento até o desmame quando o animal é submetido a 

alimentação regular de pastagens deixando o leite.  

Novilho Do desmame até o abate. 

Novilha Vai do desmame até a primeira parição quando muda a função e a nomenclatura. 

Vaca Após a primeira cria. 

Touro Após o animal ser separado como reprodutor. 

Quadro 02: Classificações 
 
 
 
2.3  - DADOS ESTATÍSTICOS 
 
Tabela 01: Rebanho bovino brasileiro por região 

REGIÃO NÚMERO DO REBANHO 

Norte 19.773.505 

Nordeste 23.512.636 

Sudeste 35.786.909 

Sul 26.187.824 

Centro Oeste 52.252.400 

TOTAL 157.513.274 

Fonte: FNP Consultoria (Estimativa) 
 
Tabela 02: Abate bovino brasileiro por região 

REGIÃO NÚMERO DE ABATE 

Norte 3.207.798 

Nordeste 5.551.323 

Sudeste 9.419.643 

Sul 6.428.054 

Centro Oeste 11.135.833 
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TOTAL 35.742.652 

Fonte: FNP Consultoria (Estimativa) 
 
 

3 – CONTABILIDADE DE CUSTOS 
Com o surgimento das indústrias nasceu a necessidade de apurar os gastos com 

a fabricação e a então contabilidade geral ou financeira não tinha como apurar esses 
valores. A simples apuração do estoque no processo de inventário não era suficiente 
para apuração do resultado. No decorrer dessa evolução e no avanço das técnicas 
contábeis é que se pode afirmar que hoje a Contabilidade de Custos surgiu como uma 
ferramenta gerencial indispensável. Entretanto, nem tudo são flores, o grande paradigma 
é desvincular esse controle de sistemas industriais. 

Durante muito tempo se estudou minuciosamente o processo de fabricação nas 
indústrias e foram aparecendo nomenclaturas que evidenciam esse vínculo como, por 
exemplo, Custo Indireto de Fabricação (CIF). 

A grande questão é que essa ferramenta se mostrou eficiente e muito mais 
abrangente do que se imaginava, e hoje, meio que de forma inconsistente os custos, são 
alvo de preocupação em todas as empresas. 

A Contabilidade de Custos oferece condições de análise sobre os gastos da 
empresa separando os custos das despesas, dividindo-os em diretos e indiretos, fixos ou 
variáveis e mostrando de forma estratificada a evolução dos gastos. 

É possível identificar, por exemplo, que produto tem um melhor desempenho, que 
departamento gasta mais, etc. 

Com o significativo aumento de competitividade que vem ocorrendo na 
maioria dos mercados, sejam industriais, comerciais ou de serviços, os 
custos tornam-se altamente relevantes quando da tomada de decisões 
em uma empresa. Isto ocorre pois, devido à alta competição existente, 
as empresas já não podem mais definir seus preços de acordo com os 
custos incorridos, e sim com base nos preços praticados no mercado 
que atuam. 3 

Evidente que uma análise precisa ser feita sob uma ótica macro, e não somente 
pelos números. É preciso analisar a economia, o mercado e suas sazonalidades; mas o 
uso dessa ferramenta de forma adequada permite que seu usuário exerça maior controle 
podendo tomar decisões racionais. 

 
 
 

4 – CONTABILIDADE DE CUSTOS NA BOVINOCULTURA 
Várias particularidades fazem com que a prática da Bovinocultura seja uma 

atividade com características de difícil mensuração dos custos. Observa-se, por exemplo, 
o caso da depreciação. 

Quando o animal é destinado a reprodução recomenda-se que seja lançado no 
permanente e a depreciação deste comporá o custo do animal que nascer. Se for 
destinado ao corte ele deverá está contabilizado no estoque. Animais de trabalho 
também são considerados depreciáveis. 

No caso das pastagens, por exemplo, como destinar a uma unidade o seu 
respectivo consumo, e ainda os alimentos nutricionais inseridos na alimentação poderia 
designar pelo ganho de peso, mas certamente não seria possível realizar a pesagem de 
todos os animais para obter essa informação. 

Por todos essas dificuldades de se identificar os custos é que se torna 
extremamente relevante o estudo exaustivo do assunto. Porém, 
                                                 
3 MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos: inclui o ABC. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 22. 
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Conhecer o custo real de cada cabeça, de cada lote ou do rebanho a 
qualquer momento é uma informação imprescindível à gerência, não só 
para se apurar a rentabilidade após a venda, mas também, o que é mais 
importante ainda, para determinar o ponto ótimo de venda, ou seja, não 
manter o gado quando os custos passam a ser maiores que o ganho de 
peso.4 

É exatamente aí que podemos dizer que a contabilidade de custos pode ser 
extremamente eficaz para controle e imprescindível para tomada de decisões 
diretamente ligadas a lucratividade. 

Vários fatores como o número de cabeças ideal, a quantidade de pastagens ideal, 
o melhor momento para compra e para venda, são alguns aspectos que podem ser 
ajudado pela Contabilidade de Custos. 

 
 
 

5 – IDENTIFICAÇÃO DOS CUSTOS 
É necessário observar algumas características em relação aos custos da 

atividade, saber onde classificá-los e interpretá-los conforme sua destinação. 
É o professor Dr. José Carlos Marion que tem se destacado como um dos maiores 

estudiosos sobre o assunto no Brasil. Na contabilidade da empresa com exploração de 
atividade pecuária, o rebanho existente deverá ser classificado de acordo com o tipo de 
criação e finalidade. 

 
 

5.1 - IMOBILIZADO (ATIVO PERMANENTE) 
Gado Reprodutor: São os animais destinados à reprodução, denominados de 

Touro (reprodutor) e Vaca (matriz). Normalmente é utilizado no processo de reprodução, 
a proporção de 15 a 20 vacas para 1 Touro. 

Animais de Trabalho: são os animais responsáveis por trabalhos como, sela, 
transportes, etc. 

Por estarem classificados no Ativo Permanente, esses bens ficam sujeitos à 
depreciação a partir do momento em que exerçam as funções para qual foram 
destinados. 

No caso dos animais reprodutores normalmente se estipula a vida útil baseado na 
quantidade de reprodução estimada, entretanto é preciso observar a troca de animais 
para que não haja cruzamento com a mesma linhagem de descendência. 

 
 

5.2 - ESTOQUE (ATIVO CIRCULANTE) 
São classificados no circulante todos os animais destinados a prática principal da 

atividade. O valor de registro desses animais poderá ser feito pelo custo ou pelo valor de 
mercado conforme regra de normatização.5 

Por prudência recomenda-se que a cria recém-nascida seja classificada 
primeiramente no Estoque até que possa ser analisada a sua habilidade e definida sua 
função. 

Caso as crias nascidas sejam registradas pelo valor de mercado, a diferença entre 
o custo e esse valor deve ser considerada como um ganho econômico e lançado na 
conta de “superveniências ativas”. 

O desaparecimento ou morte de animais terá seus valores registrados em conta 
de resultado como "insubsistências ativas". 

                                                 
4 MARION. José Carlos. Contabilidade da Pecuária: Contabilidade (plano de contas e manualização), 
Custos e coleta de dados, Imposto de renda na agropecuária: pessoa física e jurídica (de acordo com a nova 
legislação). 5. ed. São Paulo: Atlas, 1996. p. 59. 
5 Parecer Normativo CST nº 6/79. 
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5.3 - RECEITAS NA BOVINOCULTURA 
As receitas operacionais na bovinocultura são provenientes dos animais vendidos 

para o abate. O arrendamento de pastagens bem como outras receitas da atividade rural 
poderão ser classificadas também como receitas operacionais. 

A receita proveniente do leite é tratada de forma diferente. Sendo a atividade 
principal de corte o leite produzido é tratado como redução dos custos e não como 
receita. 
 
 
 
5.4 - DESPESAS DE CUSTEIO 

Consideram-se despesas todas aquelas referentes a atividade normal da 
empresa. As despesas são confrontadas com as receitas no resultado do período com 
acontece em empresas industriais. 
 
 
 
5.5 - AVALIAÇÃO DE ESTOQUE 

O estoque final de animais existente no encerramento do período-base, deverá 
ser avaliado com base num dos seguintes critérios de avaliação: 

a) custo médio; 
b) custo de aquisições mais recentes (PEPS); 
c) inventário físico (contagem física) avaliado aos preços unitários praticados 

mais recentemente nas compras; e 
d) preços correntes no mercado. 
 
 
 

6 – ALGUMAS INTERPRETAÇÕES 
 
 
6.1 – DEPRECIAÇÕES 

Entre os imobilizados depreciáveis merecem uma atenção especial os animais 
destinados à reprodução. É preciso observar a “vida útil” do animal em relação a sua 
função e depreciá-lo à medida que for sendo usado. Porém, há que se atentar para alguns 
detalhes, pois esse valor de depreciação compõe o custo do animal ao nascer. 

 
 
  

6.2 – SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS 
Durante o período que o animal está no estoque ele ganha peso e devido ao 

longo ciclo operacional o valor do estoque poderá ser reavaliado. Outro caso também é o 
valor do lançamento no estoque do animal que nasceu que poderá ser feito a valor de 
mercado. Nesses dois casos poderá se registrar a diferença entre o valor de custo e o 
valor de mercado numa conta de resultado denominada “superveniência ativa” que indica 
que houve um ganho econômico. 

 
 
 

6.3 – INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS 
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Essa conta tem o lançamento a débito em resultado correspondendo a uma 

perda, sendo registrados os animais que morrem. 
Na verdade, são perdas de estoque como qualquer outra, porém registra-se numa 

conta específica para que possa controlar o índice de mortalidade mais de perto. 

 

7 – CRITÉRIOS DE RATEIO 
Pode-se assim dizer que esse é o ponto mais importante a observar, pois 

encontra-se a seguinte recomendação na literatura existente. 
Nascimento do animal (CRIA): Durante o período da primeira categoria apura-se 

todos os custos incorridos, inclusive o da depreciação da matriz e reprodutor, e destina 
ao plantel em formação. Como é difícil definir qual foi a pastagem, ou alimentação 
consumida por um animal, pode-se dizer que vários dos custos incorridos são indiretos, 
pois não podem ser alocados com precisão. Se partir do pressuposto que podem ser 
relacionados com a categoria (0 a 12 meses) poderia se imaginar características diretas, 
entretanto é importante observar que os animais não possuem a mesma idade e aquele 
lote não mudará de categoria de forma organizada. 

Normalmente encontramos a seguinte proposição: 
 
CUSTO INCORRIDO NO PERÍODO 

        NÚMERO DE CABEÇAS  
Não se pode compartilhar com esse critério de rateio, pois esse valor não condiz 

com o custo real de cada animal, embora entende-se que a relevância pode ser em 
calcular o valor do lote em algumas situações. 

Entretanto entende-se que esses custos devem ser alocados baseados no peso 
do animal. Pois assim, estaria representado de forma mais coerente o custo efetivo de 
cada unidade. Essa informação pode ser de extrema importância para se apurar a 
qualidade da cria tanto por matriz como por reprodutor, ou até mesmo por tipo de 
pastagens utilizadas. 

Ainda que seja difícil a pesagem do rebanho na mudança de categoria, 
recomenda-se que seja feita por estimativa ou por amostragem, uma separação em 
função do peso. Decisões, do tipo “que raça está trazendo a maior rentabilidade” não 
pode passar despercebido pelo crivo da contabilidade de custos. 

Exemplo: 
Supondo um plantel de 100 bezerros, com diferença de idade dentro da categoria 

de cria (0 a 12 meses) e o custo do período, como sendo de R$ 4.800,00. 
A calcular simplesmente os custos em funções do número de cabeças 

encontraria-se um custo unitário de R$ 48,00. 
Entretanto nesse plantel houve nascimentos em datas variadas, portanto ganho 

de peso variado e nem todos os animais foram responsáveis pelo mesmo custo. 
Uma nova proposição seria que houvesse subdivisões na categoria como mostra 

a tabela a seguir: 
Tabela 03: Subdivisão por peso dentro da categoria Cria. 

0 a 12 meses 

Subdivisão por aprox. em @ 3 @  5 @  7 @ 

Número de cabeças 30 u 50 u 20 u 

Total de @ 90 @ 250@ 140@ 

Custo / total de @  R$ 900,00 R$ 2.500,00 R$ 1400,00 

Custo unitário por cabeça 
900/30 = 

R$ 30,00 

2500/50 = 

R$ 50,00 

1400/20 = 

R$ 70,00 

CUSTO UNITÄRIO 
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 4.800 
           = R$  10 p/ @ 
 480 
O total do custo dividido pelo total aproximado de arrobas, multiplicado pelo 

número de cabeças da subdivisão encontra-se o custo em moeda desse novo grupo. 
Desse valor divide o número de cabeças encontrando o custo unitário. 

Assim o custo ficaria melhor distribuído em relação ao peso do rebanho. 
Outra proposição encontrada é o rateio dos custos por cabeça para categorias 

diferentes, ou seja, de 0 a 12 meses, de 13 a 24, etc. 
Esse critério é ainda pior, pois as variantes que levam a disparidade dentro do 

rebanho aumentam na medida do seu crescimento. Pode-se afirmar isso com convicção, 
pois no momento da venda não há uniformidade de peso. 

Poderia então dizer, que o lote tal deu lucro ou prejuízo. É muito pouco perto da 
possibilidade de expressar de forma qualitativa cada unidade dentro de um rebanho. 

 
 
 

8 – CONCLUSÃO 
As possibilidades apresentadas pela Contabilidade de Custos são 

assustadoramente importantes quando se pensa na qualidade da informação a ser 
prestada e nas alternativas que podem surgir para aumentar a qualidade da atividade. 

Não é possível pensar que não se deve participar das decisões, pois o dever é 
simplesmente registrar ou controlar o patrimônio. 

Já é hora do contador parar de assumir postura defensiva, e participar mais das 
tomadas de decisões. Não se pode confundir prudência com omissão ou cautela com 
covardia. 

Têm-se os meios, devidamente embasados e fundamentados para oferecer 
subsídios suficientes para mudar o rumo de um negócio. 

No caso da pecuária não deve se esperar que o veterinário, que o empresário, o 
engenheiro de produção, ou, seja lá quem for venha analisar o negócio e diga “Você 
poderia me passar os custos do rebanho” para que sejam apresentadas ao 
empreendedor as mudanças necessárias na atividade.  

É claro que deve se ter a sensibilidade de entender que apresentar as armas é 
uma coisa, atirar é outra, mas que é dever do exército oferecer o arsenal, isso é. 

Portanto, caros colegas de profissão, criem situações gerenciais! Isso é ser 
gerente, isso é ser participativo, enfim isso é dever de um contador. Utilizem a 
contabilidade de custos em empresas rurais e mãos à obra. 
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