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O APLICATIVO

O aplicativo Custo Fácil é uma ferramenta simples que pode ajudar produtores 
integrados e a assistência técnica na gestão da granja. Com ele é possível organizar os 
dados e gerar as informações necessárias para estimar o custo de produção, a 
rentabilidade e a geração de caixa dos integrados nos seguintes sistemas de 
produção:

 Frango de corte convencional (CONV).

 Frango de corte climatizado (CLI).

 Frango de corte dark house (DARK).

 Produção de leitões desmamados (UPD).

 Produção de leitões na saída da creche (UPL).

 Suínos em creche (UC).

 Suínos em terminação (UT).

 Suínos em desmama-terminação ou wean-to-finish (WTF).

A versão 3.0 do aplicativo Custo Fácil tornou os menus de navegação mais amigáveis e 
autoexplicativas e ampliou suas funcionalidades, como restaurar backup das 
informações, editar e apagar granjas e dados de lotes e a geração de relatórios 
dinâmicos das granjas do usuário e das estatísticas da base de dados no servidor da 
Embrapa. Além disso, os relatórios de custos permitem separar as despesas dos 
custos com mão de obra familiar.
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INSTALANDO 

O aplicativo está disponível de forma gratuita para instalação em dispositivos Android, 
no Google Play Store. Para baixá-lo, basta acessar sua conta e pesquisar por Custo 
Fácil ou utilizar o termo Embrapa.

INICIANDO

No menu da tela inicial são apresentadas as opções de navegação. É possível acessar 
as funcionalidades do usuário, cadastrar granjas, calcular o custo de produção e 
buscar relatórios (Figura 1). É possível acessar ajuda com uma explicação rápida do 
aplicativo clicando no ícone  .
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Cadastre usuários

Recupere senha e backup 
dos dados

Selecione a granja, cadastre 
novo lote e insira os dados

Edite e exclua lotes

Acesse a ajuda

Cadastre as granjas

Edite e exclua granjas

Gere relatórios completos 
das suas granjas ou 

estatísticas da base de 
dados da Embrapa

Diversas funcionalidades

Ajuda

Figura 1.Tela inicial com menu amigável e autoexplicativo.



CADASTRANDO USUÁRIOS

Para ter acesso a todas as funcionalidades do aplicativo Custo Fácil, os usuários 
devem se cadastrar utilizando o ícone “Usuário”, onde é possível acessar o menu para 
cadastrar usuários, fazer login e logoff, recuperar senha a partir do CPF e restaurar 
backup. Ao confirmar o cadastro de um novo usuário, lembre-se de ler e concordar com 
os Termos de Uso (disponíveis em www.embrapa.br/custofacil) e acessar o e-mail com 
instruções para ativar o cadastro.

CADASTRANDO GRANJAS

Para calcular o custo de produção é necessário primeiro cadastrar a granja, o que é 
bastante simples (Figura 2). É possível cadastrar mais de uma granja e também editar 
e excluir granjas cadastradas.

Figura 2. Cadastro de granjas.

Ilu
st

ra
çã

o
: 

D
irc

eu
 A

. B
en

el
li

7

Cadastrar nova 
granja

Inserir ou editar 
informações da granja

Lista com granja(s) 
já cadastradas

Editar ou apagar



CALCULANDO O CUSTO

Para calcular o custo de produção é necessário selecionar uma granja e cadastrar um 
novo lote para iniciar a inserção dos dados. Também é possível editar e excluir lotes já 
cadastrados (Figura 3).

Figura 3. Selecionar granja, selecionar ou criar novo lote e tela de inserção dos dados.

Após escolher a granja e o lote, abre-se a tela inicial de inserção dos dados, onde serão 
mostrados cinco ícones para serem preenchidos:

Lista com granja(s) 
já cadastrada(s)

Lista com lote(s) já 
cadastrado(s)

Editar ou apagar

Cadastre um novo 
lote

Menu para inserir 
lotes

Ver resultado 
do lote
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 Alojamento e desempenho.

 Investimento realizado.

 Financiamento.

 Despesas.

 Receitas.

Após a inserção dos dados em cada um dos ícones, é necessário clicar em 
“Confirma” para que as informações sejam salvas. 

Recomenda-se manter arquivados boletos, notas fiscais, cupons, extratos de conta 
corrente, relatórios de lotes e anotações em geral. Guardar estas informações em uma 
pasta ajudará na hora de inserir os dados no aplicativo.

Alojamento e desempenho

Inserir a data de entrega e os índices zootécnicos do lote. Estes dados serão utilizados 
para calcular o número de lotes, de cabeças vendidas e pesos. É possível utilizar 
valores médios dos últimos 12 meses caso não estejam disponíveis informações do 
último lote.

Investimento realizado

Estimar o valor a partir de consulta a vendedores de instalações e equipamentos 
novos, ou estimar o valor atual dos investimentos realizados em anos anteriores. O 
valor do terreno deve considerar apenas a área ocupada pelas instalações 
(geralmente a área cercada) e pelo sistema de tratamento de dejetos. Não considerar a 
área agrícola utilizada para a aplicação de dejetos.
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O aplicativo considera a vida útil de 12 anos para equipamentos e 25 anos para 
instalações, mas é possível alterar esses valores. No item juros sobre capital, inserir o 
rendimento esperado com o capital investido (que reflete a expectativa de retorno) ou a 
taxa de juros real do financiamento (que reflete o custo de captação de recursos).

Note que estes valores não devem mudar de um lote para a outro, a menos que tenham 
sido feitos novos investimentos.

Financiamento

Inserir o valor anual da prestação do financiamento.

Despesas

Inserir as despesas da granja, bem como uma estimativa do custo da mão de obra 
familiar. Esta parte do aplicativo é um livro-caixa simplificado, no qual o produtor e a 
produtora podem lançar suas despesas. É importante prestar atenção à unidade de 
medida (R$/matriz/ano, R$/cabeça, R$/lote, R$/mês, R$/ano, R$/troca).

Todos os itens de despesa devem ser lançados. O custo de oportunidade da mão de 
obra familiar deve ser estimado a partir do número de horas trabalhadas na produção e 
na gestão da atividade e o valor médio da mão de obra no mercado de trabalho da 
região. Em outras palavras, deve-se perguntar quanto a mão de obra familiar receberia 
pelo tempo dedicado à atividade caso fosse contratada em outra granja para exercer 
as mesmas atividades.
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Receitas

Inserir as receitas com a comercialização dos animais (R$/cabeça). Somente inserir 
receita com dejeto, composto orgânico ou cama de aviário se houver uma operação de 
venda (R$/ano).

RESULTADO APURADO

Ao selecionar “Resultado Apurado” o aplicativo gera um relatório completo com 
quatro abas com os custos e um gráfico, os resultados da atividade, a análise 
interpretativa e os dados utilizados (Figura 4). Essas telas podem ser salvas ou 
compartilhadas clicando no ícone   .

Na primeira aba, denominada “Custos”, são apresentados os custos de produção 
desagregados em despesas (saídas de caixa), custo da mão de obra familiar, 
depreciação, custo operacional, custo de capital e custo total, além de um gráfico com 
a composição do custo total, que permite avaliar os itens que mais impactaram os 
resultados. Todos os custos são apresentados em R$/cabeça, R$/lote e R$/ano.

Na segunda aba, denominada “Resultados”, são apresentados a receita bruta, o 
lucro líquido, a margem bruta (com e sem o custo da mão de obra familiar) e a geração 
de caixa, que são os principais indicadores de resultados obtidos com a atividade. 
Todos os resultados são apresentados em R$/cabeça, R$/lote e R$/ano.

Na terceira aba, denominada “Análise”, é apresentada uma interpretação dos 
resultados com a geração de caixa, a rentabilidade do negócio e uma estimativa da 
taxa interna de retorno (TIR), bem como uma dica para negociar ao indicar qual a 
receita ideal para atender as expectativas.

Na quarta aba, denominada “Dados”, são apresentados os dados inseridos pelo 
usuário e utilizados para os cálculos dos custos e dos resultados.



Salvar e compartilhar

Ajuda

Apresenta os custos de 
produção e o gráfico

Apresenta a receita bruta 
e os resultados da 

atividade

Apresenta uma análise 
com interpretação dos 

resultados

Apresenta os dados 
inseridos pelo 

usuário
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Figura 4. Telas com o custo apurado, o resultado da atividade, a análise interpretativa e os dados 

inseridos.
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RELATÓRIOS

Ao clicar no ícone “Relatórios” o aplicativo permite acessar um menu com um 
conjunto de funcionalidades para comparar os resultados. No ícone “Histórico” é 
gerado um gráfico com o histórico da receita bruta e do custo total da granja 
selecionada. No ícone “Granja por lote” é gerado um relatório completo dos lotes de 
uma granja já cadastrada. No ícone “Ranking” é apresentada a posição de um 
determinado lote cadastrado em relação ao conjunto de lotes informados pelos 
usuários para a base de dados da Embrapa. Por fim, no ícone “Estatísticas” são 
apresentadas as médias dos resultados informados pelos usuários para a base de 
dados da Embrapa (Figura 5).

Figura 5. Menu com as opções de gerar relatórios das granjas cadastradas e da base de dados da 

Embrapa.
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Histórico dos lotes da(s) 
granja(s) cadastrada(s)

Relatório detalhado por 
lote das granjas 

cadastrais

Ranking dos lotes da(s) 
granja(s) cadastrada(s) em 
relação à média das demais 

granjas

Estatísticas dos custos e 
resultados no Brasil, nas 
grandes regiões e nas 

granjas cadastradas pelo 
usuário

Diversas funcionalidades

Ajuda
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REDE DE INFORMAÇÕES

A versão 3.0 do aplicativo permite que os usuários participem da rede de informações 
da Embrapa para a construção de uma base de dados sobre as integrações no Brasil. 
Além de contribuir com a geração de uma estatística pública sobre custos de produção, 
rentabilidade e geração de caixa nas integrações, os usuários cadastrados podem 
acessar esta base de dados e comparar seus resultados com os demais informantes. É 
importante ressaltar que as informações repassadas à Embrapa são sigilosas e 
divulgadas apenas de forma estatística, sem a identificação do informante ou do nome 
da granja.

Envio de dados

Os usuários cadastrados terão seus resultados enviados automaticamente à base de 
dados da Embrapa ao sair do aplicativo e estando conectado à internet, conforme 
Termos de Uso.

Acesso à base de dados

Os usuários cadastrados têm acesso a estatísticas da base de dados a partir  
do menu “Relatórios” no aplicativo Custo Fácil ou no seu portal, no endereço 
www.embrapa.br/custofacil. A fim de garantir o sigilo dos informantes, o portal não 
apresenta o nome das granjas, mas seu código na base de dados, com a seguinte 
composição:

 Produto: F (frango de corte) ou S (suinocultura).

 Sistema: UC; UT; WTF; UPD; UPL; CONV; CLI; DARK.

 UF: 27 Unidades da Federação.
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 Número: de 001 a 999 para diferenciar as granjas com o mesmo produto, 
sistema e UF.

Como exemplo, um produtor de suínos em terminação em Santa Catarina que foi o 
terceiro a ser cadastrado na base de dados terá o código “SUTSC003”, e uma 
produtora de frangos de corte com aviários dark house em Mato Grosso que foi a 
décima a ser cadastrada terá o código “FDARKMT010”.

METODOLOGIA

Os cálculos do aplicativo seguem a metodologia utilizada pela Embrapa e pelos 
principais países produtores, conforme a Tabela 1. Para mais esclarecimentos, ver 
Literatura Recomendada.

Tabela 1. Indicadores de desempenho econômico e financeiro.

Indicador Fórmula

Custo Operacional (COP)
COP = Desp + MOF + D

COP = Despesas (Desp) + Custo da mão de obra familiar (MOF) + 

Depreciação (D)

Custo Total (CT)
CT = COP + CC

CT = Custo Operacional (COP) + Custo de Capital (CC)

Lucro Líquido (LL)
LL = RB – CT

LL = Receita Bruta (RB) – Custo Total (CT)

Margem Bruta (MB)
MB = RB – Desp

MB = Receita Bruta (RB) – Despesas (Desp)

Geração de Caixa (GC)
GC = MB – PF

GC = Margem Bruta (MB) – Prestação do Financiamento (PF)

Taxa Interna de Retorno (TIR)
Taxa que iguala o valor presente de um investimento com o valor 

presente dos seus retornos futuros ou saldos de caixa gerados em 
cada período
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INFORMAÇÕES

Informações e esclarecimentos sobre o aplicativo devem ser encaminhados para o 
Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa (SAC), no endereço 
www.embrapa.br/fale-conosco/sac.
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