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As ferramentas de tecnologia da informação e comunicação surgem como um 
mecanismo de armazenamento e processamento de informações e podem auxiliar 
empreendedores rurais a tomar decisões. Tendo em vista a di�culdade que grande 
parte dos produtores rurais encontra em gerenciar suas atividades, o objetivo 
dessa pesquisa foi avaliar os softwares voltados à pecuária de corte com ênfase na 
gestão de custos disponíveis no mercado brasileiro, a partir de um método 
baseado em um conjunto de atributos de qualidade, com base em uma pesquisa 
sobre softwares disponíveis para a pecuária de corte. A avaliação considerou os 
critérios intuitividade, pertinência, facilidade de operação e qualidade dos 
relatórios. A �m de garantir a igualdade de condições, cada software foi testado da 
mesma forma, buscando inserir dados similares em todos os sistemas. Ao �nal da 
avaliação, realizou-se uma média aritmética referente à soma dos critérios de 
todos os sistemas, possibilitando a visualização dos que melhor atendem os 
requisitos. Dos 106 softwares encontrados na pesquisa mencionada, identi�cou-se 
50 sistemas voltados a gestão rural e �nanceira, onde apenas 13 sistemas puderam 
ser avaliados devido à di�culdade de obtenção e acesso. A maioria dos softwares 
avaliados é pertinente, no entanto, ainda existe uma demanda por softwares mais 
adequados às necessidades dos usuários, especialmente no que se refere à 
facilidade de operação e qualidade dos relatórios. Conclui-se que os resultados 
desse trabalho podem servir como orientação, indicando os principais aspectos a 
serem considerados no desenvolvimento de softwares mais alinhados aos 
processos de tomada de decisão dos gestores rurais.
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