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RESUMO 
 
Introdução: A Contabilidade Rural tem como objeto de estudo patrimônio rural, com a 
finalidade de planejar, registrar, analisar, os fenômenos que afetam as situações 
patrimoniais, observando os aspectos econômicos e financeiros da produção agrícola. Ao 
longo dos anos, com a globalização e o crescimento econômico, o mercado está cada vez 
mais competitivo, sendo necessário que o produtor rural, busque sempre a Contabilidade 
Rural para auxiliar no processo gerencial, para que as informações geradas sejam tomadas 
com precisão. Objetivo: demonstrar a importância da Contabilidade Rural aplicada na 
gestão das propriedades rurais. Material e Métodos: a realização do estudo foi através 
da pesquisa bibliográfica utilizando como base livros e artigos que tratam do assunto 
Contabilidade Rural, afim de atender os objetivos e o problema da pesquisa.  Resultados: 
Detalhou a importância da Contabilidade Rural como ferramenta gerencial, através das 
formas de gestão e possível mensurar os resultados das propriedades, para analisar o 
desempenho das atividades, obtendo êxito nas tomadas de decisões.  Conclusão: A 
pesquisa evidenciou a necessidade da utilização da Contabilidade Rural para manter o 
acompanhamento de todo os processos dos setores desde a produção até os investimentos 
após a venda, em busca de melhor lucratividade para seu negócio. 
 
Palavras-chave: Ferramenta Gerencial, Contabilidade Rural, Propriedades Rurais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Contabilidade Rural surgiu com foco de facilitar a gestão dos empreendimentos 

rurais, como um controle financeiro estratégico, e traz aos empresários rurais os 

resultados obtidos em um ano-safra, apresentando seu lucro ou prejuízo no período.  

Segundo Kruger (2009), a Contabilidade Rural é a ciência que serve de instrumento 

para planejamento, controle e tomada de decisão dentro de uma propriedade rural, sendo 

um diferencial quando aplicada, possuindo benefícios ao agricultor, pois gera 

informações acerca dos custos, despesas e receitas das atividades agrícolas. 

Crepaldi (2005) descreve a finalidade da Contabilidade Rural como a de orientar as 

operações agrícolas e pecuárias; medir e controlar o desempenho econômico-financeiro 

da empresa e de cada atividade produtiva; apoiar as tomadas de decisões no planejamento 

da produção, das vendas e investimentos; auxiliar nas projeções de fluxos de caixas; 

permitir comparações à da empresa com outras; conduzir as despesas pessoais do 

proprietário e de sua família; justificar a liquidez e a capacidade de pagamento junto aos 

credores; servir de base para seguros, arrendamentos e outros contratos e gerar 

informações para a Declaração do Imposto de Renda. 

Ao longo dos anos, com a globalização e o crescimento econômico, o mercado está 

tornando-se cada vez mais competitivo, sendo necessário que o produtor rural, 

independente do seu porte, busque sempre a Contabilidade Rural para auxiliar no 

processo gerencial, para que as informações geradas sejam tomadas com precisão. 

Atualmente, a Contabilidade Rural é uma das áreas que mais se desenvolve, este 

crescimento entende-se pela busca constante das empresas e produtores rurais em obter o 

controle do gerenciamento dos custos e lucros de suas atividades. Porém, verifica-se ainda 

o desconhecimento dos produtores rurais sobre a importância da utilização da 

Contabilidade Rural como instrumento gerencial para auxiliar nas tomadas de decisões 

do dia-a-dia.  

Desta forma, tende-se a necessidade de uma melhor gestão contábil de seu negócio, 

possibilitando o planejamento, controle nas tomadas de decisões. 

Neste sentido, tem-se a Contabilidade Rural como instrumento gerencial 

desenvolvendo informações concretas para transformar as propriedades rurais em 

empresas capazes de acompanhar a evolução do agronegócio. 

O agronegócio sendo a principal atividade econômica do Brasil, o Produto Interno 

Bruto (PIB) da agropecuária subiu 13% em 2017, o melhor resultado da série histórica 

iniciada em 1996, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística (IBGE). O Brasil é o maior exportador de café, açúcar, suco de laranja, soja 

em grão e carne de frango, ocupando posições de liderança na exportação de diversos 

outros produtos como milho, óleo de soja e a carne bovina.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a importância da Contabilidade Rural 

aplicada na gestão gerencial das propriedades rurais. Para que se realize, os objetivos 

específicos propostos foram: realizar um estudo bibliográfico sobre Contabilidade Rural 

conceituando os principais termos e sua importância; apresentar as principais ferramentas 

gerenciais da Contabilidade Rural e demonstrar a importância da Contabilidade Rural. 

As propriedades rurais precisam de informações, ferramentas gerenciais para 

executarem suas atividades e, principalmente, no controle de seus resultados obtidos. 

Portanto, diante dos objetivos mencionados, chega-se ao seguinte questionamento: como 

a Contabilidade Rural pode auxiliar as empresas rurais? 
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2 OBJETIVOS 

 
 
2.1 Geral   
 
 

Analisar a importância da Contabilidade Rural aplicada na gestão gerencial das 
propriedades rurais. 
 
 
2.2 Específicos: 
 
 

• Realizar um estudo bibliográfico sobre a Contabilidade Rural conceituando os 
principais termos. 

 
• Apresentar as principais ferramentas gerenciais da Contabilidade Rural. 

 
• Demonstrar a importância da Contabilidade Rural. 
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3. DESENVOLVIMENTO  
 
 

CONTABILIDADE RURAL COMO INSTRUMENTO GERENCIAL 
 
 

MATHEUS DE CASTRO SILVA1 

KAMILLA MARTINS DE MOURA MOTA2 

 
 
RESUMO 
 
Introdução: a Contabilidade Rural tem como objeto de estudo patrimônio rural, com a 
finalidade de planejar, registrar, analisar, os fenômenos que afetam as situações 
patrimoniais, observando os aspectos econômicos e financeiros da produção agrícola. Ao 
longo dos anos, com a globalização e o crescimento econômico, o mercado está cada vez 
mais competitivo, sendo necessário que o produtor rural, busque sempre a Contabilidade 
Rural para auxiliar no processo gerencial, para que as informações geradas sejam tomadas 
com precisão. Objetivo: demonstrar a importância da Contabilidade Rural aplicada na 
gestão das propriedades rurais. Material e Métodos: a realização do estudo foi através 
da pesquisa bibliográfica utilizando como base livros e artigos que tratam do assunto 
Contabilidade Rural, afim de atender os objetivos e o problema da pesquisa.  Resultados: 
Detalhou a importância da Contabilidade Rural como ferramenta gerencial, através das 
formas de gestão e possível mensurar os resultados das propriedades, para analisar o 
desempenho das atividades, obtendo êxito nas tomadas de decisões.  Conclusão: A 
pesquisa evidenciou a necessidade da utilização da Contabilidade Rural para manter o 
acompanhamento de todo os processos dos setores desde a produção até os investimentos 
após a venda, em busca de melhor lucratividade para seu negócio. 
 
 
Palavras-chave: Ferramenta Gerencial, Contabilidade Rural, Propriedades Rurais. 
 
 
ABSTRACT 
 
Introduction: Rural Accounting aims to study rural patrimony, with the purpose of 
planning, recording, analyzing, the phenomena that affect the patrimonial situations, 
observing the economic and financial aspects of the agricultural production. Over the 
years, with globalization and economic growth, the market is becoming more 
competitive, and it is necessary that the rural producer, always seek the Rural Accounting 
to assist in the management process,  so that the information generated is taken accurately.  
Objective: to  demonstrate  the  importance of Rural Accounting  applied the 
management of rural properties. Material and Methods: the study was carried out 
through bibliographical research using as basis books  and  articles  dealing witch  the  
subject of Rural Accounting, in order to meet the objectives  and  the  research  problem.  
 
 
 
 
1- Discente do Curso de Ciências Contábeis. 
2- Professora orientadora do UNICERP, Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de 
Uberlândia. 
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Results: He explained the importance of Rural Accounting as a management tool, 
through the forms of management and possible to measure the results of the properties, 
to analyze the performance of the activities, obtaining success in the decision making. 
Conclusion: The research evidenced the need to use Rural Accounting to keep track of 
all the processes of the sectors from the production to the investments after the sale, in 
search of better profitability for their business. 
 
 
Key words: Management Tool, Rural Accounting, Rural Properties. 
 
 
3.1 INTRODUÇÃO 

 
 

A Contabilidade Rural surgiu com foco de facilitar a gestão dos empreendimentos 

rurais, como um controle financeiro estratégico, e traz aos empresários rurais os 

resultados obtidos em um ano-safra, apresentando seu lucro ou prejuízo no período.  

Segundo Kruger (2009), a Contabilidade Rural é a ciência que serve de instrumento 

para planejamento, controle e tomada de decisão dentro de uma propriedade rural, sendo 

um diferencial quando aplicada, possuindo benefícios ao agricultor, pois gera 

informações acerca dos custos, despesas e receitas das atividades agrícolas. 

Crepaldi (2005) descreve a finalidade da Contabilidade Rural como a de orientar as 

operações agrícolas e pecuárias; medir e controlar o desempenho econômico-financeiro 

da empresa e de cada atividade produtiva; apoiar as tomadas de decisões no planejamento 

da produção, das vendas e investimentos; auxiliar nas projeções de fluxos de caixas; 

permitir comparações à da empresa com outras; conduzir as despesas pessoais do 

proprietário e de sua família; justificar a liquidez e a capacidade de pagamento junto aos 

credores; servir de base para seguros, arrendamentos e outros contratos e gerar 

informações para a Declaração do Imposto de Renda. 

Ao longo dos anos, com a globalização e o crescimento econômico, o mercado está 

tornando-se cada vez mais competitivo, sendo necessário que o produtor rural, 

independente do seu porte, busque sempre a Contabilidade Rural para auxiliar no 

processo gerencial, para que as informações geradas sejam tomadas com precisão. 

Atualmente, a Contabilidade Rural é uma das áreas que mais se desenvolve, este 

crescimento entende-se pela busca constante das empresas e produtores rurais em obter o 

controle do gerenciamento dos custos e lucros de suas atividades. Porém, verifica-se ainda 

o desconhecimento dos produtores rurais sobre a importância da utilização da 

Contabilidade Rural como instrumento gerencial para auxiliar nas tomadas de decisões 

do dia-a-dia.  
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Desta forma, tende-se a necessidade de uma melhor gestão contábil de seu negócio, 

possibilitando o planejamento, controle nas tomadas de decisões. 

Neste sentido, tem-se a Contabilidade Rural como instrumento gerencial 

desenvolvendo informações concretas para transformar as propriedades rurais em 

empresas capazes de acompanhar a evolução do agronegócio. 

O agronegócio sendo a principal atividade econômica do Brasil, o Produto Interno 

Bruto (PIB) da agropecuária subiu 13% em 2017, o melhor resultado da série histórica 

iniciada em 1996, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O Brasil é o maior exportador de café, açúcar, suco de laranja, soja 

em grão e carne de frango, ocupando posições de liderança na exportação de diversos 

outros produtos como milho, óleo de soja e a carne bovina.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar a importância da Contabilidade Rural 

aplicada na gestão gerencial das propriedades rurais. Para que se realize, os objetivos 

específicos propostos foram: realizar um estudo bibliográfico sobre Contabilidade Rural 

conceituando os principais termos e sua importância; apresentar as principais ferramentas 

gerenciais da Contabilidade Rural e demonstrar a importância da Contabilidade Rural. 

As propriedades rurais precisam de informações, ferramentas gerenciais para 

executarem suas atividades e, principalmente, no controle de seus resultados obtidos. 

Portanto, diante dos objetivos mencionados, chega-se ao seguinte questionamento: como 

a Contabilidade Rural pode auxiliar as empresas rurais? 

 
 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 
 

Segundo Beuren (2006, p. 67) “[...] a metodologia da pesquisa é definida com base 

no problema formulado”. 

O presente trabalho quanto aos procedimentos segmentados, caracteriza esta 

pesquisa como descritiva, pois busca identificar e apresentar a importância da 

Contabilidade Rural para as empresas rurais. 

A pesquisa classifica-se como qualitativa, que corresponde àquele que descreve 

determinada característica de uma população ou fenômeno, possibilitando detectar 

possíveis existências de relações entre variáveis, visando definir a natureza dessas 

relações (Gil, 2010). 

Quanto aos procedimentos propostos neste trabalho, será desenvolver por meio de 

pesquisa bibliográfica, objetivando realizar o estudo para demonstração da importância 
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da Contabilidade Rural como ferramenta gerencial, que permite, por meio da informação 

contábil, o planejamento e o controle orçamentário para a tomada de decisões. Conforme 

Andrade (2005, p. 124) “preocupa-se em observar os fatos registrados, analisados, 

classificados e interpretados, sem que o pesquisador interfira neles”. 

De forma a buscar informações para os segmentos citados, a pesquisa consiste em 

coletar e conceituar informações necessárias para realização deste trabalho, apresentando 

em forma de texto.  

 
 
3.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 
3.3.1 Contabilidade    
 
 

A Contabilidade teve seu início com os povos primitivos, sendo tão antiga quanto 

à própria história da civilização. Teve seu início com os povos hindus, chineses, egípcios, 

fenícios, israelitas, persas, caldeus, assírios, gregos e romanos. O surgimento desta 

ciência ocorreu com a necessidade de proteção que estes povos tinham sobre seus bens 

materiais, a fim de aumentar as poucas riquezas que possuíam (SILVA e MARTINS, 

2009, P. 19). 

De acordo com Marion (2005, p. 25) “é a linguagem dos negócios”. Através das 

técnicas contábeis é possível mensurar os resultados das organizações, analisar o 

desempenho das atividades e oferecer caminhos para tomadas de decisões. A 

contabilidade provem de um sistema de informações destinado a destinar dados 

necessários para a continuidade das empresas. 

Os autores Silva e Martins (2009, p. 14) definem a história da Contabilidade da 

seguinte maneira, “é a ciência que estuda os registros, atos e fatos, métodos e doutrinas 

contábeis, econômicas e administrativas, por meio das sociedades humanas e seus 

patrimônios”. 

A Contabilidade sendo uma ciência com leis e princípios próprios, que estuda 

interpreta os fenômenos patrimoniais. Possui como objeto de estudo o método de 

investigações, descritivo-estatístico, tendo auxílio de instrumentos, tais como, registros, 

livros, cálculo aritmético, dentre outros (SILVA e MARTINS, 2009). 

Todavia, Crepaldi, (2005, p. 69) reforça que “construir uma base de informações 

gerenciais para dar suporte à excelência competitiva global não é tarefa fácil ou rápida”.  
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A contabilidade segmenta em diferentes áreas como a de Custos, Análise das 

Demonstrações, Auditoria, Tributária, Rural e outras. 

 
 

3.3.2 Contabilidade rural e sua finalidade 

 
 

De acordo com Araújo (2007, p. 15), “as propriedades rurais cada dia mais perdem 

sua autossuficiência, necessitam de infraestruturas, conquistam mercados, enfrentam a 

globalização e a internacionalização da economia”. 

De acordo com Marion (2005), a Contabilidade Rural é o segmento da contabilidade 

destinado a atender as empresas rurais. Dessa forma, é um ramo da ciência contábil que 

estuda o patrimônio de uma entidade rural por meio da utilização de métodos para coletar, 

registrar, acumular, organizar, processar, comunicar e analisar todos os fatos que afetam 

a situação patrimonial da entidade.  

Calderelli (2003, p. 180), a Contabilidade Rural é “aquela que tem suas normas 

base na orientação, controle e registro dos atos e fatos ocorridos e praticados por uma 

empresa cujo objeto de comércio ou indústria seja agricultura ou pecuária”.   

Para Marion (1996, p. 19), “administrar uma atividade agropecuária requer ampla 

abrangência de informações em termos de desempenho físico e financeiro”.  

Conforme Iudícibus e Marion (2002, p. 61), “a função principal da contabilidade 

reside em ser instrumento útil para a tomada de decisões pelo usuário, tendo em vista a 

entidade”. 

Conforme Marion & Segatti (2005, p. 5) “todo planejamento estratégico, gerencial 

e operacional, deve ser bastante flexível para receber as adaptações de acordo com as 

influências dos fatores internos e externos da empresa rural”. 

Para Basso (2005, p. 24), “a finalidade fundamental da contabilidade é gerar 

informações de ordem física, econômica e financeira sobre o patrimônio, com ênfase para 

o controle e o planejamento”. 

A Contabilidade Rural requer grande competência, o que ocorre em muitos fatos de 

empresas rurais não possuírem uma gestão qualificada de seu negócio. Portanto, a 

finalidade da Contabilidade Rural é demonstrar e gerar informações concretas para 

melhor atender as exigências do mercado, de forma a utilizar a ferramenta gerencial como 

foco principal dentro da contabilidade, considerando suas particularidades e as suas 

necessidades. 
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3.3.3 Conceitos de atividade rural 

 
 

A atividade rural é qualquer atividade que seja desenvolvida no meio rural, podendo 

ser agrícola, com culturas permanentes ou temporárias; pecuária, seja de pequeno ou 

grande porte; ou criação, plantação ou beneficiamento de vários segmentos. Como 

conceito de atividade rural temos:  

A exploração das atividades agrícolas, pecuárias, a extração e a 
exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, 
suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras de pequenos animais; a 
transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam 
alteradas a composição e as características do produto in natura, 
realizado pelo próprio agricultor ou criador, que são aqueles que 
exploram a capacidade produtiva do solo através do cultivo da terra, da 
criação de animais e da transformação de determinados produtos 
agrícolas, ou seja, o produtor rural, que é a pessoa física, também 
chamada de pessoa natural (VILHENA; ANTUNES, 2010,p 02). 

Mas algumas atividades, ainda que ligadas às propriedades rurais, não são 

consideradas atividades rurais, conforme o Capítulo XII, do Manual Atividade Rural, da 

Receita Federal do Brasil (RFB).  

Não se considera atividade rural o beneficiamento ou a industrialização 
de pescado in natura; a industrialização de produtos, tais como bebidas 
alcoólicas em geral, óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas 
industriais, o beneficiamento de café (por implicar a alteração da 
composição e característica do produto); a intermediação de negócios 
com animais e produtos agrícolas (comercialização de produtos rurais 
de terceiros); a compra e venda de rebanho com permanência em poder 
do contribuinte em prazo inferior a 52 dias, quando em regime de 
confinamento, ou 138 dias, nos demais casos (o período considerado 
pela lei tem em vista o tempo suficiente para descaracterizar a simples 
intermediação, pois o período de permanência inferior àquele 
estabelecido legalmente configura simples comercio de animais) ; 
compra e venda de sementes; revenda de pintos de um dia e de animais 
destinados ao corte; o arrendamento ou aluguel de bens empregados na 
atividade rural (máquinas equipamentos agrícolas, pastagens); 
prestação de serviços de transporte de produtos de terceiros etc 
(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2016, p. 01). 

Por essas e outras particularidades exigem do produtor rural ou do gestor rural ações 

específicas, contemplando essas diferenças. Deve, inclusive, ao traçar seu planejamento, 

minimizando os pontos negativos e explorando os pontos positivos. 

 
 
3.3.4 Conceito de produtor rural 

 
 

O produtor rural é aquele indivíduo que explora a atividade rural, seja agrícola ou 

pecuária.  
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) define produtor rural como: 

“a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou rural, 

a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultura, bem como a extração de produtos 

primários, vegetais ou animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou 

prepostos”. 

Já Marion (2012, p. 04), “produtor rural é a pessoa física que explora a terra visando 

à produção vegetal, criação de animais - produção animal - e também a industrialização 

de produtos primários - produção agroindustrial”. 

 
 
3.3.5 Conceitos de empresa rural 

 
 

Para Marion (2002, p. 24), empresas rurais são aquelas que exploram a capacidade 

produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação de animais e da transformação de 

determinados produtos agrícolas. 

O campo de atividades da Empresa Rural pode ser dividido em três grupos distintos: 

produção vegetal, produção animal e indústrias rurais. 

 
  

3.3.6 Gestão da atividade rural  

 
 

A gestão rural caracteriza-se pelo conjunto de atividades que promovem a tomada 

de decisões ao nível de sua unidade de produção, com a finalidade de obter o melhor 

resultado econômico, mantendo a produtividade da terra. Para isso, o conhecimento das 

condições de mercado e dos recursos oferecem ao produtor rural as informações 

necessárias para o desenvolvimento de sua atividade econômica (CREPALDI, 1998). 

De acordo com Valle (1987), as informações para o controle rural são segmentadas 

por várias etapas e aspectos, o técnico, o econômico e o financeiro. O aspecto técnico, 

dedica-se ao acontecimento de determinada cultura vegetal ou criação de gado na área 

rural, a escolha das sementes, os implementos a serem utilizados, os tipos de alimentação 

do gado, as espécies de fertilizantes, o sistema de trabalho, etc. O aspecto econômico, 

estuda as várias operações a executar quanto ao seu custo e aos seus resultados, isto é, o 

custo de cada produção e sua recuperação, por meio dos quais se obtém o lucro. Já no 

aspecto financeiro, estudam as possibilidades de alcance de recursos monetários 

necessários e o modo de sua aplicação, ou seja, controlar o fluxo de caixa de entradas e 

saídas mantendo as condições financeiras do negócio. 
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Crepaldi (2005), informa que o agricultor vem diminuindo o número de atividades 

em seu estabelecimento rural, dedicando-se apenas uma ou duas destas, especializando-

se para melhorar a qualidade de seus produtos, visando um mercado pelo qual recebe um 

melhor preço.  

Para um gestor rural, é necessário que tenha a sensibilidade e a competência para 

realizar os diferentes meios de gerenciamento e o conhecimento técnico sobre a atividade 

desempenhada naquela empresa rural, para assim determinar o sucesso do negócio.  

 
 
3.3.6.1 Gerenciamento contábil 

 
 

Para que a gestão de uma atividade rural aconteça é necessário o gerenciamento 

contábil amplo nas propriedades rurais, que se inicia por meio de escrituração das 

informações da empresa rural, para que possa existir um controle contábil permanente 

das atividades, e demonstrando assim as informações contábeis suficientes para realizar 

as análises dos relatórios. 

Para Padoveze (2000), a contabilidade gerencial é reconhecida dentro de uma 
empresa como ferramenta principal de auxílio à administração e, assim a contabilidade 
gerencial deve suprir cada nível da companhia através do sistema de informação contábil 
gerencial. 

Segundo Crepaldi (2005), para obter as informações referentes ao movimento 

econômico-financeiro da propriedade, é preciso que a administração conheça a realidade 

do empreendimento, podendo classificar e organizar os dados referentes ao movimento 

diário das operações da propriedade, e demonstrando os resultados da verdadeira 

rentabilidade da atividade produtiva. 

 De acordo com Padoveze (2010, p. 40), se temos a contabilidade, se temos a 

informação contábil, mas não a usamos no processo administrativo, no processo 

gerencial, então não existe gerenciamento contábil, não existe Contabilidade Gerencial. 

 
 
3.3.6.2 Gerenciamento financeiro 

 
 

É utilizado para demonstrar a aplicação da Contabilidade às contas do sistema 

financeiro. Os relatórios financeiros são bases essenciais para evidenciar o patrimônio das 

propriedades, e facilitar a tomada de decisão, mas para isso é necessário de uma 

Contabilidade em dia, clara e correta.  
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De acordo com Crepaldi (2008, p.05) o desafio “da contabilidade gerencial é 

contribuir para o aperfeiçoamento da interpretação desse ambiente empresarial”. Crepaldi 

ainda esclarece que: 

 O conhecimento financeiro auxilia no planejamento, na solução de 
problemas e nas tomadas de decisão. As finanças fornecem um mapa 
com números e analises que o ajudam a desempenhar bem suas 
funções”. Além disso, o empresário rural precisa “conhecer 
Contabilidade e finanças para entender os relatórios financeiros 
preparados por outros segmentos da organização. O empresário precisa 
saber o que significam os números, ainda que não tenha como gerá-los. 
(CREPALDI, 1998, p.56)   

Conforme Matarazzo (2010, p. 314) “O retorno do capital próprio de uma empresa 

depende tanto da rentabilidade do negócio quanto da boa administração financeira”. 

A contabilidade financeira dentro de uma organização é obrigatória, tendo principal 

objetivo o atendimento das exigências fiscais, legais, normativas e demonstrar a situação 

financeira da entidade para todos os usuários, para que os mesmos possam decidir sobre 

a possibilidade de se relacionar ou comercializar com a entidade (MAUSS et al., 2012, 

p.6). 

Entretanto, gerenciamento é a área da Contabilidade mais desenvolvida, suas 

principais preocupações são clareza das informações. Assim, através do gerenciamento 

financeiro da propriedade que se faz a gestão, preparando os planos financeiros e 

orçamentários, realizando previsões futuras, avaliação de desempenho e o trabalho em 

conjunto com a contabilidade.  

 
 
3.3.6.3 Gerenciamento de custos   

 
 

Para Leone (2000, p. 21), “os objetivos da Contabilidade de Custos serão fixados 

de acordo com as necessidades apresentadas pelos diversos níveis gerenciais”. 

A gestão de custos, qualquer que seja o sistema, necessita da separação entre custos 

e despesas. Marion (2005, p. 215) orienta sobre a forma de ser contabilizado os custos e 

despesas na atividade agrícola: “as despesas e os custos realizados coma formação de 

cultura temporária devem ser registradas em conta própria do Ativo Circulante, cujo saldo 

será baixado contra a conta de Resultado do Exercício por ocasião da comercialização do 

produto agrícola.” 

Torna-se essencial o produtor rural compreender os recursos consumidos para a 

existência da atividade rural que está sendo executada. O estudo do custo de produção e 

das despesas tem um impacto direto nos resultados apurados e projetados. 



 

 

 

  

                                                                                                                                                                                      20 
 

3.3.6.4 Gerenciamento patrimonial 

 
 

A gestão patrimonial é responsável por administrar os ativos imobilizados da 

propriedade rural. O Ativo Imobilizado costuma representar grande parte dos Ativos das 

empresas, representado por equipamentos, maquinário agrícola, animais e outros.  

Segundo o CPC 27 define-se o Ativo Imobilizado como o item tangível que: “(a) é 

mantido para uso na produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel 

a outros, ou para fins administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período”.  

Segundo Franco (1997, p.21) “o patrimônio é o objeto da Contabilidade, isto é, sobre  

ele exercem as funções contábeis, para alcance de suas finalidades”.   

Para Calderelli (2003 p. 616), o patrimônio ocorre “quando a riqueza inerte se 

transforma em riqueza operante, pela ação do homem sobre a matéria. Predomina na 

administração, o conjunto de bens econômicos e a ação do homem, com o intuito de 

aumentar a riqueza administrada”. 

Conforme Oliveira (2010, p. 98) “o controle compreende as anotações das 

principais atividades da propriedade a fim de verificar se as ações previstas foram 

executadas, ou seja, se os resultados obtidos estão de acordo com o planejado”. 

Para que a gestão patrimonial ocorra de maneira a gerar riqueza a empresa rural é 

necessário um profissional contábil conhecedor dos critérios de depreciação, baixa dos 

ativos e métodos de avaliação dos bens patrimonial. 

 
 

3.3.7 A importância da contabilidade rural 
 
 

Para Crepaldi (2009), a administração rural é um conjunto de atividades que 

facilita aos produtores a tomada de decisão na propriedade com intuito de obter bons 

resultados e a continuidade produtiva. A gestão rural se caracteriza por um conjunto de 

atividades para o melhor planejamento, organização e controle das atividades do ponto 

de vista financeiro, auxiliando para a tomada de decisão, de modo que o produtor possa 

gerenciar as atividades, maximizar a produção, minimizar os custos, na busca de melhores 

resultados financeiros. 

A Contabilidade Rural é o ramo da contabilidade aplicada às empresas rurais. 

Segundo Crepaldi (2004, p.62), a Contabilidade Rural é uma necessidade urgente no 

Brasil, porém ainda pouco utilizada, tanto pelos empresários rurais quanto pelos 

contadores.  
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Assim, para conceituar a Contabilidade Rural como um instrumento gerencial que 

tem sua importância: “Controlar o patrimônio das entidades rurais, apurar o resultado das 

entidades rurais e prestar informações sobre o patrimônio e sobre o resultado das 

entidades rurais aos diversos usuários das informações contábeis” (CREPALDI, 2004 

p.86). 

A Contabilidade é de suma importância para uma empresa rural. É ela quem vai 

dizer se uma empresa rural está atingindo o seu objetivo final: o lucro. Portanto, deve ser 

acompanhada muito de perto pelo proprietário rural. Segundo Calderelli (2003, p. 180), 

a Contabilidade Rural é “aquela que tem suas normas baseadas na orientação, controle e 

registro dos atos e fatos ocorridos e praticados por uma empresa cujo objeto de comércio 

ou indústria seja agricultura ou pecuária”. 

Segundo Marion (2002), a Administração Rural é o conjunto de atividades que 

facilita aos produtores rurais a tomada de decisões ao nível de sua unidade de produção, 

a empresa agrícola com o fim de obter o melhor resultado econômico, mantendo a 

produtividade da terra.  

A Contabilidade Rural está sempre em busca de informações confiáveis para que, 

de forma, possa vir a contribuir para o melhoramento no processo gerencial e 

administrativo, demonstrando ao produtor rural a importância para as tomadas de 

decisões. 

 
 
3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
A Contabilidade Rural surgiu para facilitar a gestão das organizações rurais, tendo 

como objetivo de estudo o patrimônio rural, a fim de demonstrar as situações financeiras 

e patrimoniais, observando a importância das ferramentas gerenciais para auxiliar no 

processo de tomadas de decisão. Atualmente, a Contabilidade Rural é de suma 

importância para as propriedades rurais, na busca de possibilitar um melhor planejamento 

e controle para gestão contábil de seu negócio.  

O estudo proporcionou grande valia, onde foram analisadas as informações 

contábeis corretas para obter melhores os resultados. Com isso, a pesquisa foi satisfatória 

para o crescimento acadêmico e profissional, e o com certeza em busca de aprofundar 

melhor o estudo dentro da Contabilidade. 

A pesquisa teve resultados satisfatórios onde os objetivos foram alcançados e a 

problemática respondida, demonstrando que empresas rurais necessitam cada vez mais 

conhecer a importância da Contabilidade Rural como ferramenta gerencial para o 
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planejamento e controle de seu patrimônio. Diante disso, quanto maior for o 

conhecimento das empresas rurais na gestão do agronegócio, melhor será o crescimento 

e consequentemente o aumento da produtividade, vindo a obter um melhor 

aproveitamento gerando mais lucratividade aos produtores rurais, tornando-se o país cada 

vez mais produtivo no modelo de gestão do agronegócio. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a aplicação de estudos de casos, afim de verificar 

a utilização e o conhecimento dos produtores rurais na aplicação da Contabilidade Rural 

como ferramenta de gestão do Agronegócio. Bem como, também, analisar aqueles que já 

utilizam e qual o impacto dessa utilização nos negócios das empresas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
 
A Contabilidade Rural surgiu para facilitar a gestão das organizações rurais, tendo 

como objetivo de estudo o patrimônio rural, a fim de demonstrar as situações financeiras 

e patrimoniais, observando a importância das ferramentas gerenciais para auxiliar no 

processo de tomadas de decisão. Atualmente, a Contabilidade Rural é de suma 

importância para as propriedades rurais, na busca de possibilitar um melhor planejamento 

e controle para gestão contábil de seu negócio.  

O estudo proporcionou grande valia, onde foram analisadas as informações 

contábeis corretas para obter melhores os resultados. Com isso, a pesquisa foi satisfatória 

para o crescimento acadêmico e profissional, e o com certeza em busca de aprofundar 

melhor o estudo dentro da Contabilidade. 

A pesquisa teve resultados satisfatórios onde os objetivos foram alcançados e a 

problemática respondida, demonstrando que empresas rurais necessitam cada vez mais 

conhecer a importância da Contabilidade Rural como ferramenta gerencial para o 

planejamento e controle de seu patrimônio. Diante disso, quanto maior for o 

conhecimento das empresas rurais na gestão do agronegócio, melhor será o crescimento 

e consequentemente o aumento da produtividade, vindo a obter um melhor 

aproveitamento gerando mais lucratividade aos produtores rurais, tornando-se o país cada 

vez mais produtivo no modelo de gestão do agronegócio. 

Para pesquisas futuras, sugere-se a aplicação de estudos de casos, afim de verificar 

a utilização e o conhecimento dos produtores rurais na aplicação da Contabilidade Rural 

como ferramenta de gestão do Agronegócio. Bem como, também, analisar aqueles que já 

utilizam e qual o impacto dessa utilização nos negócios das empresas. 
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