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RESUMO:
A contabilidade rural é um fundamental instrumento de controle na empresa rural. Ela é
utilizada para auxiliar no planejamento eficiente da empresa, comparar os resultados
almejados com os resultados obtidos e tomar a decisão adequada em relação ao seu negócio.
O objetivo deste trabalho é identificar os pontos que fazem da contabilidade um importante
instrumento de auxílio para minimizar riscos de falência e aumentar as chances de sucesso,
gerindo de forma consciente as operações rurais e garantindo o desenvolvimento positivo das
propriedades rurais. O crescimento do setor rural no cenário econômico nacional e
internacional é um fato que pode ser percebido a partir da importância que o agronegócio
ganha com relação ao PIB nacional, sendo responsável por uma boa parte dele. É necessário
que o empresário tenha conhecimento da situação de sua propriedade e dos resultados obtidos
com as atividades desenvolvidas, para saber lidar com as exigências impostas pelo mercado
consumidor. Para a elaboração deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na qual
foram utilizados artigos publicados em revistas, jornais acadêmicos e congressos, e também
monografias, teses e dissertações. A contabilidade rural tem como responsabilidade colher as
informações necessárias para que a administração da empresa rural decida as ações adequadas
a serem tomadas, e com isso obter os resultados esperados no início do planejamento.
PALAVRAS-CHAVE:Contabilidade Rural. Planejamento. Produtor Rural.
ABSTRACT:
Rural accounting is a fundamental instrument of control in the rural enterprise. It is used to
assist in the efficient planning of the company, compare the desired results with the results
obtained and make the right decision regarding your business. The aim of this paper is to
identify the points that make accounting an important aid instrument to minimize bankruptcy
risks and increase the chances of success, consciously managing rural operations and ensuring
the positive development of rural properties. The growth of the rural sector in the national and
international economic scenario is a fact that can be seen from the importance that
agribusiness gains in relation to the national GDP, being responsible for a good part of it. It is
necessary that the entrepreneur has knowledge of the situation of his property and the results
obtained with the activities developed, to meet him with the demands imposed by the
consumer market. For the elaboration of this work, a bibliographical research was carried
through in which articles publisher in magazines, academic journals and congresses were
used, as well as monographs, theses and dissertations. Rural accounting is responsible for
gathering the information necessary for the management of the rural enterprise to decide the
appropriate conclusions to be made, and thereby obtain the expected results at the beginning
of the planning.
KEYWORDS: Rural Accounting. Planning. Rural Producer.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A contabilidade é uma ferramenta de auxílio aos empresários em relação ao controle
econômico, financeiro e patrimonial, controle de custos e rentabilidade da empresa, além de
possuir um papel importante de apoio na administração das propriedades rurais. Com isso,
através das informações contábeis, o produtor rural consegue planejar, controlar, tomar
decisões corretas, gerir custos e identificar os melhores sistemas de produção, utilizando a
contabilidade, através dos métodos de custeio (DAL MAGRO et al., 2013).
A contabilidade rural, segundo Farias (2018), é fundamental para o pequeno, médio e
grande produtor rural, sendo vista como uma ferramenta gerencial, que promove através da
informação contábil, o planejamento e controle orçamentário para tomada de decisão. Tais
informações são indispensáveis para o bom planejamento e a modernização do setor.
De acordo com Almeida (2012), esse ramo da contabilidade surgiu com o intuito de
auxiliar os empresários na gestão dos empreendimentos rurais, como controle financeiro
estratégico, trazendo aos empresários rurais os resultados obtidos em um ano-safra,
apresentando o lucro ou déficit do período.
Os agentes tomadores de decisões necessitam de dados que evidenciam as
potencialidades e as limitações do investimento, isso faz com que os resultados de um
empreendimento sejam dinamizados. Essas decisões visam principalmente o futuro, já que
nele temos o poder de influência, entretanto é interessante conhecer o histórico passado do
empreendimento para se preparar para a ação futura e saber qual é a próxima tendência do
negócio (RATKO, 2008).
De acordo com Krugeret al.(2009), a Contabilidade Rural possui várias funções
relacionadas ao controle e planejamento das atividades desenvolvidas no meio rural,
independente das atividades desempenhadas na propriedade, resultando no mecanismo de
apoio a tomada de decisão, pois fornece informações sobre necessidades de custos ou
despesas, de buscar recursos e possibilidades de investimento.

1.2 Definição do problema de pesquisa
Diante do exposto, o presente estudo levanta o seguinte problema de pesquisa: Qual a
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importância da Contabilidade na solução das operações rurais para conseguir uma gestão
adequada das propriedades rurais?

1.3 Objetivo geral

Diante disso, o objetivo geral desse estudo é identificar os pontos que fazem da
Contabilidade um importante instrumento de auxílio para minimizar riscos de falência e
aumentar as chances de sucesso, gerindo de forma consciente as operações rurais e
garantindo o desenvolvimento positivo das propriedades rurais.

1.4 Justificativa e contribuições esperadas
Este estudo é relevante, pois a maior parte dos produtores rurais não utilizam as
informações contábeis para fins de melhorar sua gestão em geral na propriedade. Assim,
utilizam apenas em questões tributárias, sendo que é importante a utilização da mesma
também nas tomadas de decisõesem assuntos internos da propriedade.
Por conseguinte, a importância desse estudo se dá através da contribuição para a
aquisição de conhecimento sobre as funções que a contabilidade assume nas operações
rurais, favorecendo aos produtores no sentido de auxiliá-los nas tomadas de decisões
adequadas para garantir desenvimento dos negócios da propriedade rural eatingir os
resultados esperados.

1.5 Aspectos metodológicos

Para o alcance do objetivo proposto, utilizou-se artigos e publicações relacionados ao
tema abordado e um método empírico. O material utilizado foi selecionado através do
Google Acadêmico e Scielo, sendo estas publicadas a partir do ano de 2008. Com base nesse
material, será realizada uma análise dos artigos selecionados, realizando uma abordagem
sobre as idéias de outros autores a fim de alcançar o objetivo geral da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
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2.1 Contabilidade rural

A contabilidade rural é considerada o principal instrumento de apoio a tomadas de
decisões e auxílio no controle das operações das atividades rurais. De acordo com Kruger
etal. (2014), a contabilidade rural está diretamente ligada ao controle das entidades rurais e
aoplanejamento das atividades desenvolvidas no meio rural, visando contribuir com a
mensuração e análise dos resultados e no acompanhamento do desempenho individual dessas
atividades.
Segundo Silva, Santos e Kruklis (2017), o crescimento do setor rural no cenário
econômico nacional e internacional é um fato que pode ser percebido a partir da importância
que o agronegócio ganha com relação ao PIB nacional, sendo responsável por uma boa parte
dele.
Para Crepaldi (2016) “a Contabilidade Rural é o registro dos fatos ocorridos na
atividade rural em determinado momento”, e sua finalidade é controlar o patrimônio das
entidades rurais, apurar os resultados e prestar informações aos diversos usuários. Ainda
segundo Crepaldi (2016), esta área da contabilidade é uma ferramenta de controle e geração
de informações para gestão das empresas rurais, pois com base nos registros contábeis se
torna possível verificar a real situação da propriedade, avaliando a evolução do negócio,
solvência, retorno sobre investimentos, etc.
Dal Magroet al.(2013) dizem que, com as exigências impostas pelo mercado
consumidor, é necessário que o empresário rural tenha conhecimento da situação da sua
propriedade e dos resultados obtidos com as atividades desenvolvidas.
De acordo com Marcussi et al. (2014), a contabilidade é uma ferramenta de controle
na aferição dos resultados e instrumento na tomada de decisão, mas vale ressaltar que ela
sozinha não promove o desenvolvimento. É importante se atentar a fatores naturais como
clima e condições do solo, pois ela fornece vários benefícios que proporcionam condições
necessárias para escolhas certas, mas o responsável pela decisão final é o produtor.
O sucesso da empresa rural não consiste somente em uma elevada produtividade por
meio de modernas técnicas, mas também no controle dos custos de produção. É necessário
saber a maneira certa de gerenciar a produtividade para chegar ao resultado almejado e
continuar obtendo significativos lucros (DAL MAGROet al., 2013).
Conforme Farias (2018), o intuito da contabilidade rural é de guiar as operações
agrícola e pecuária e também controlar e medir o desempenho econômico financeiro da
empresa e de cada atividade produtiva, particularmente. Se o gestor rural utilizar a
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contabilidade rural gerencial, este deverá estar ciente sobre o seu custo e seus benefícios,
como a capacidade de compreensão dos elementos da contabilidade a serem fornecidos.
O controle de todas as transações que ocorre na propriedade rural é de
responsabilidade exclusiva do gestor, a eficácia desse controle só é possível com um bom
planejamento que sirva de base ao orçamento e um registro fiel sobre todas as operações que
acontecem diariamente nas atividades da empresa (SOUSA; SILVA; PEDERNEIRAS, 2016).
Os autores ainda afirmam que o controle financeiro e de resultados é uma ferramenta
indispensável ao gestor, para que se compare os valores reais e os orçados e identifique se há
alguma deficiência em algum departamento, se houve algum prejuízo, ou se é necessário mais
investimento no imobilizado.
Segundo Almeida (2012), a importância da contabilidade rural pode ser evidenciada
por gerar informações para a tomada de decisões, e a empresa, com o intuito de obter sucesso
em suas atividades, deverá estar subordinada a uma administração eficiente, e isso requer
conhecimento do negócio, do capital, da especialização e da modernização da agropecuária.
Com o crescimento do mercado agropecuário, Sousa, Silva e Pederneiras (2016) dizem
que o contador rural vem assumindo um papel cada vez mais relevante, tornando-se muito
importante para o produtor rural, com suas práticas de planejamento e controle, garantindo
assim a continuidade do trabalho.
Assim, de acordo com Farias (2018), os profissionais da contabilidade têm que estar
sempre preparados para atender tanto pequenos quanto grandes proprietários, que necessitem
de auxílio profissional, desde uma simples declaração de imposto de renda, até mesmo para
elaboração de um fluxo caixa, para que possa ser realizada uma escrituração contábil.

2.2 A utilização das informações contábeis nas operações rurais

A contabilidade rural surgiu com a finalidade de facilitar a gestão dos
empreendimentos rurais, como um controle financeiro estratégico, apresentando aos
empresários rurais os resultados obtidos em um ano-safra, apresentando sua lucratividade ou
déficit do período (ALMEIDA, 2012).
Segundo Farias (2018), esse ramo da contabilidade é uma ferramenta gerencial
fundamental para o pequeno, médio e grande produtor rural, pois promove através da
informação contábil, o planejamento e o controle orçamentário para a tomada de decisões.
Estas informações são de suma importância para o planejamento e modernização do setor.
De acordo com Dal Magro et al. (2013), por meio das informações contábeis, o
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produtor rural planeja, controla, toma as decisões e consegue identificar os melhores sistemas
de produção e gerir os custos, utilizando para isso a Contabilidade, por meio dos métodos de
custeio. A contabilidade é uma ferramenta que auxilia no controle do desempenho econômico,
financeiro e patrimonial, controle dos custos e análise da rentabilidade, além de ter um
importante papel como ferramenta de apoio na gestão da propriedade rural.
A contabilidade, conforme Farias (2018), é responsável por colher elementos e
transformá-los em informações que permitam aos administradores tirarem conclusões a
respeito dos resultados obtidos pela propriedade. Praticamente, todos os aspectos possíveis de
estarem expressos monetariamente em uma propriedade são abrangidos pela contabilidade,
dos ativos aos passivos, retratando em meio a outros itens os interesses de credores que
movimentam dinheiro ou mercadoria, a prestação de serviço e os direitos de proprietários que
atingem os investimentos.
As informações contábeis devem ser claras, precisas e oportunas. A informação
imprecisa poderá perder sua validade, pois um sistema de informação contábil precisa ser
rigoroso, objetivo e dinâmico para atender às necessidades dos usuários no menor tempo
possível (BORILLIet al., 2008). Segundo os autores, a partir do momento em que o
empresário rural adotar um sistema contábil, deverá estar consciente da relação
custo/benefício que lhe proporcionará, além da capacidade de compreender e utilizar estes
recursos que poderão fornecer-lhe dados confiáveis. A importância da informação contábil só
é desejável se a informação custar menos que ela pode valer, e se for útil para a
administração.
De acordo com Callado e Callado (1999), uma administração eficaz e participativa é
objetivo de todas as modalidades de negócios, não sendo diferente nas empresas rurais. Para
que qualquer atividade econômica seja rentável ela deverá possuir um estilo de gestão
compatível com suas características organizacionais para que esta estrutura possa garantir
padrões de competitividade dentro da indústria na qual ela atua.
Conforme Calgaro e Faccin (2012), a contabilidade é a radiografia de uma empresa
rural, pois por meio dela é possível analisar o desempenho do negócio, informando se o que é
produzido atinge o resultado esperado por seus proprietários. Sua forma de estruturação é de
livre escolha da pessoa jurídica rural, desde que seja registrado conforme os preceitos legais
da contabilidade e legislação.
Diante disso, Almeida (2012) afirma que os empresários rurais estão cientes da
necessidade de contar com uma contabilidade eficiente, onde possam ter um quadro de
informações necessárias e suficientes para suas tomadas de decisões e controle da
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propriedade, sendo que este quadro de informações também servirá para a obtenção de lucros
neste setor.

3 METODOLOGIA

O trabalho é constituído por uma pesquisa exploratória, com natureza básica. Segundo
Révillion (2003), a pesquisa exploratória é o contato inicial com o tema a ser analisado, com
os sujeitos a serem investigados e com as fontes secundárias disponíveis..
Quanto aos procedimentos técnicos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na qual
foram utilizados artigos publicados em revistas, jornais acadêmicos e congressos, e também
monografias, teses e dissertações. Esses artigos foram encontrados através de pesquisas no
Google Acadêmico e Scielo.
Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa realizada é classificada como
qualitativa, através do método dedutivo. De acordo com Ludke e André (1986), a pesquisa
qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu
principal instrumento, e os dados coletados são predominantemente descritivos.

4 RESULTADOS E ANALISES

A Contabilidade Rural, conforme Crepaldi(2016) produzem um papel importante na
ferramenta gerencial. O autor relata que por meio dos resultados contabeis é possivel o
planejamento e o controle para a melhora no processo das decisões que serão tomadas, o que
possibilita o desemvolvimento preciso e controlado de propriedades rurais em empesas com
capacidade para continuar o desenvolvimento do setor administrativo , no controle de custos ,
diversificação de culturas como na comparação de resultados.
As informações que a contabilidade fornece aos produtores ruaris ou empresarios
rurais, serve para mostrar as necessidades da empesa, dando uma base sertiva a ser seguida
para a administracao, pois o qual o mercado a qual sujeita o empresario sofre mudancas
durante todo o ano, depende do clima, da produção e o preço. Assim, a contabilidade pode se
tornar um grande aliado para as empresas rurais, possibilitando o controle e a verificação da
situação da empresa por meio de analises gerenciais de bens, direitos, obrigações, receitas e
despesas (KRUGERet al., 2009).
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De acordo com Freitas e Freitas (2011), o produtor rural é pressionado pelos custos
financeiros implícitos na atividade, como o preço maior em vendas a prazo e preço menor na
compra, devido a adiantamentos realizados. Um problema constante em relação às questões
contábeis para a produção agrícola é a falta geral de padrões contábeis necessários e sistemas
de informação adequados para os estabelecimentos rurais.
Considerando fatores como o tamanho das empresas rurais, a receita de vendas e o
tamanho do trabalho, Ribeiro (2018) concluiu que as empresas que apresentam alto
crescimento investem mais capital em seus negócios e obtém maior receita de vendas.
Quando as empresas ganham eficiência no negócio, essa situação pode se tornar possível,
especialmente as eficiências gerencial e técnica, a mecanização do processo de produção,
automatização dos sistemas de gerenciamento, como a informação, sistema de informação de
gestão adequado através da instalação de softwares de contabilidade.
Segundo Gonzáles (2015), muitas propriedades rurais ainda utilizam práticas
contábeis informais e simples. A disponibilidade e a qualidade dos dados para métricas
contábeis detalhadas podem ser inadequadas e os usuários dos dados devem reconhecer e dar
conta de erros de medida. Os sistemas contábeis apresentam um custo tipicamente alto para o
produtor rural em relação ao custo de oportunidade. Dessa forma, os produtores raramente
terão acesso a informações detalhadas ou incentivos suficientes para coletar as informações
exigidas.
Os relatórios financeiros são os produtos contábeis mais visíveis, e fornecem os meios
mais importantes para que uma corporação comunique seus resultados operacionais às suas
partes interessadas, embora denunciem os resultados apenas em termos financeiros
(RIBEIRO, 2018). O autor ainda destaque que, como a contabilidade apresenta o resultado
das operações das empresas como um sistema de informação, orientará o desenvolvimento
sustentável e a sustentabilidade corporativa, porém, ela concentra-se apenas nos indicadores
de desempenho financeiro. Para a contabilidade, a eliminação da sua deficiência no
monitoramento de resultados de desempenho não financeiros e também a aquisição de novas
habilidades e o desenvolvimento de relatórios são necessários para apoiar suas orientações.
Considerando as alterações no agronegócio, Simãoet al.(2017) dizem que cooperativas
agropecuárias buscam novas maneiras de estruturação. Os efeitos diretos e indiretos de um
impacto gerado na economia de um país, podem ser estimados com base em modelos
multisetoriais, a aplicação deste tipo de modelos exige uma grande quantidade de dados,
muitas vezes organizados a partir de matrizes de contabilidade social.
De acordo com Aranda, García e Camacho (2017), as constantes mudanças no mundo
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rural mostram novas formas de viver e trabalhar em prol dos seus habitantes. As propriedades
rurais tiveram que evoluir, as dedicadas às atividades do setor primário são desafiadas a
assumir um novo papel, com iniciativas de mercado onde a inclusão é encontrada em seus
produtos. Os autores concluíram que a abordagem da nova ruralidade tentou capturar as
profundas transformações presentes nos setores rurais da América Latina, sendo que as
abordagens conceituais que consideravam o meio rural como muito dinâmico associado à
agricultura, não podem mais ser responsáveis pela nova realidade rural.
As empresas rurais devem entender que seu setor primário está integrado no
agronegócio como uma relação de produção para outros setores relacionados a insumos e
fornecedores

de

serviços,

compradores,

distribuidores,

entidades

de

pesquisa

e

desenvolvimento, bem como usuários finais. As mudanças necessárias na produção,
modernização e desenvolvimento da empresa rural estabelecem a necessidade de a empresa
ter o conhecimento e a capacidade de incorporar inovações (REIS NETOet al., 2016).
De acordo com Melo, Cunha e Bahia (2015), é de suma importância que os
empreendedores rurais tenham conhecimento sobre as ferramentas contábeis que possam
auxiliar na gestão das propriedades rurais, como balanços, balancetes, demonstrações de
resultados e outros relatórios de faturamento, custos de produção e análise de custo-volumelucro. Os autores ainda destacam que a grande maioria dos empreendimentos, usufruem muito
pouco dos benefícios proporcionados pelas ferramentas contábeis, pois a maior parte deles
utiliza os balancetes e demonstrações de resultados apenas como relatórios contábeis, devido
ao fato de serem os únicos disponibilizados pela acessoria contábil.
Os processos de governança segundo Machado, Caleman e Cunha (2017), devem ser
entendidos como um contexto abrangente em empresas rurais. As próprias forças do mercado
exigiram cada vez mais mecanismos de governança englobando a adequação aos princípios de
conformidade e transparência. Investidores, credores e parceiros de negócios aumentaram
suas necessidades para propriedades rurais para avançar nos processos de governança como
um fator crítico para a sustentabilidade da atividade rural no longo prazo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contabilidade desempenha uma importante função na gestão das propriedades rurais.
Os produtores utilizam a contabilidade rural como auxílio ao planejamento, controle e as
tomadas de decisões adequadas para a obtenção dos resultados almejados. Com a finalidade
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de controlar o patrimônio das empresas rurais, a contabilidade ruralregistra todos os fatos que
ocorrem na propriedade em determinado momento para servir de comparativo com momentos
passados e verificar o grau de evolução da empresa, e se os retornos obtidos são os esperados.
É importante, não considerar somente meios modernos como fatores para se obter uma
produção satisfatória. Há vários outros fatores que influenciam nesse resultado, como as
condições do solo, pois ela fornece vários benefícios que proporcionam condições necessárias
para escolhas certas, porém quem toma a decisão final é o produtor. Por isso, se faz
importante a implementação da contabilidade rural nas atividades rurais, a fim de auxiliar na
gestão e proporcionar bons resultados a partir disso.
Assim, respondendo ao problema de pesquisa e alcançando o objetivo proposto, a
contabilidade rural tem como responsabilidade colher as informações necessárias para que a
administração da empresa rural decida as ações adequadas a serem tomadas, e com isso obter
os resultados esperados no início do planejamento, aumentando as chances de se obter um
resultado positivo ao final do período.
Para pesquisas futuras, sugere-se uma abordagem mais ampla em relação aos
benefícios da contabilidade rural na gestão das propriedades rurais, independentemente de seu
porte, com o intuito de auxiliar os produtores de maneira geral a obterem resultados positivos
em suas empresas.
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