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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar quais os mecanismos de controle para a 

tomada de decisão que os produtores rurais de pequeno, médio e grande porte do município 

de Tapejara-RS utilizam atualmente para a ajuda nas suas tomadas de decisões. A 

contabilidade rural pode servir como uma ferramenta que permita ao produtor, por meio de 

informações, o planejamento e o controle para a tomada de suas decisões, além de contribuir 

para o funcionamento de seus custos e a comparação de resultados. É preciso saber, quais são 

esses mecanismos, que vão ajudar ainda mais os produtores. A partir do desenvolvimento 

dessa pesquisa foi possível demonstrar conceitos, objetivos e as vantagens ao produtor rural. 

Abordando algumas situações, e vendo quais são suas respostas sobre toda essa questão. O 

estudo traz uma contribuição e facilita a aproximação cada vez mais do produtor com a 

contabilidade, abordando todos os benefícios, que pode lhe trazer. Para a captação dos dados 

realizou-se uma entrevista seguida de um questionário, em três propriedades rurais de 

Tapejara, de pequeno, médio e grande porte, para assim ir à busca dos resultados propostos. 

Considerando o que foi encontrado pode-se dizer que o produtor pequeno e médio porte não 

fazem uso de ferramentas gerenciais propriamente ditas, ou seja, eles mesmos utilizam 

mecanismos de controle, quase sempre manuais ou adaptados as suas necessidades, ou ate 

mesmo nem fazem uso algum de mecanismos para controlar sua gestão, apenas quem faz uso 

de controles de sua propriedade é o grande produtor. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas rurais estão em um ambiente de constantes mudanças. Sendo um setor 

que trabalha com muitas adversidades, como o clima e o preço de venda de seus produtos, os 

quais são impostos pelo mercado. Adaptarem-se por essas constantes mudanças, é hoje em 

dia, uma questão de sobrevivência para o produtor rural.  

A área rural cresce constantemente, sendo os produtores os responsáveis pelas grandes 

movimentações financeiras, resultados de grande uso de seus produtos. Por trabalharem com 

diversas variáveis, seja do plantio até a venda do produto, tanto as pequenas como as grandes 

propriedades rurais, precisam cada vez mais estar atentas às mudanças, para assim terem as 

melhores ferramentas para as tomadas de decisões. Essa que é indispensável para a 

sobrevivência no mercado. É para esse fim, que a contabilidade rural, é útil e relevante para 

apoio nas tomadas de decisões. 

A maioria dos proprietários rurais não tem um conhecimento sobre a importância que 

a mesma tem sobre seus negócios, sendo que ela é muito importante para ajuda-los a obter 

uma maior rentabilidade. Isso mostra que a contabilidade tem seu valor, pelas informações 

que ela passa, e pela melhor visão da legislação. A contabilidade surgiu para ajudar a registrar 

e controlar o patrimônio, sendo um trabalho que exige agilidade e confiança para a análise de 

cada situação. 

A contabilidade rural apresenta informações claras e objetivas, para que assim o 

produtor rural tenha fontes uteis para lhe ajudar no desempenho de suas funções em suas 

propriedades. Sendo assim, então, analisar de forma clara qual é o ponto de vista do produtor 

rural perante tudo isso, mostra-se importante podendo literalmente, trazer assim bons 

resultados para si e sua propriedade. Cabe ao produtor, ir à busca para aderir este sistema. 

Para obter o mais rápido possível, os resultados desejados. 

A competitividade está cada vez maior, e a entrada de produtos agrícolas estrangeiros, 

provenientes de países onde a agricultura, no geral, é subsidiada pelo Estado, exige que o 

agricultor brasileiro mude a maneira de administrar sua propriedade e sua produção, para 

poder competir com os estrangeiros. 

A Administração Rural como processo de gestão deve estar nas mãos dos próprios 

produtores. Isso implica em planejamento, tomada de decisões, controle de custos, construção 

de metas e administração do processo produtivo até a distribuição e comercialização dos 

produtos. 
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Considerando-se a dinâmica de produção do meio rural, pode-se observar que muitos 

produtores não conduzem suas atividades seguindo aspectos importantes da Administração 

Rural, o que têm causado vários problemas como: endividamento, perda da capacidade 

produtiva e venda do patrimônio para saldar suas dívidas e o abandono da atividade. 

Um dos maiores problemas relacionados aos negócios dos produtores rurais é a falta 

de controle na divisão entre despesas, causando grande confusão na contabilidade e 

acarretando no fracasso de muitos. No entanto, pode-se delimitar a contabilidade, verificando 

assim, se cada produtor tem mesmo interesse de utilizar os mecanismos de controle, seja nos 

pontos positivo ou negativos da utilização da contabilidade rural. Podendo demonstrar com 

mais clareza quais são os pontos positivos e negativos, para se chegar a grandes lucros. 

Apresentando a importância que a mesma tem sobre tudo isso, com resultados positivos e 

satisfatórios. Com isso há necessidade de estabelecer alguns objetivos específicos, tais como: 

Identificar os processos existentes utilizados na tomada de decisão; Sugerir mecanismos de 

controle para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões; 

Sendo uma pesquisa exploratória descritiva e qualitativa, desenvolvendo-se de uma 

forma teórico-prático, desenvolvida através de entrevistas. Realizado em três propriedades 

rurais, de pequeno porte, médio porte e, grande porte. 

Destaca-se a importância do estudo por pretender apresentar uma realidade dos 

produtores rurais de Tapejara/RS para o conhecimento da forma da gestão das propriedades. 

No meio acadêmico, o estudo vem a agregar a outros estudos já realizados, em diferentes 

regiões, havendo possibilidades de esclarecimento do cenário nacional quanto aos 

mecanismos pra a tomada de decisões das propriedades rurais. 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

A contabilidade hoje em dia, por possuir um custo considerável, seja talvez ignorada 

por muitos proprietários rurais. Mas havendo sua utilização, proporciona vários benefícios ao 

produtor e sua propriedade, trazendo como beneficio o controle, o planejamento e as tomadas 

de decisões, que muitas vezes podem trazer resultados surpreendentes. Desde já se entende 

que a contabilidade rural, tem um papel muito importante no gerenciamento das propriedades, 

para um sucesso que deseja ser alcançado por todos os produtores. Gerando dados reais que 

auxiliam nas tomadas de decisões, para ter uma melhor aplicabilidade nos recursos, obtendo 

assim, o retorno esperado, dando animo aos produtores, para ir a busca cada vez mais de um 

maior crescimento. 
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Esta pesquisa chega ao seguinte questionamento: quais os mecanismos de controle são 

importantes para tomada de decisões do produtor rural de pequeno, médio e grande porte do 

interior do município de Tapejara/RS? 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O presente trabalho foi feito uma pesquisa a campo. Com três propriedades sendo, 

uma de porte pequeno, uma de porte médio e uma de porte grande. Para ver quais os 

mecanismos de controle e a importância desses mecanismos para as tomadas de decisões. 

Sendo que, se já fazem uso dos mesmos, como os veem para um melhor controle de suas 

propriedades, e entender como eles olham para a importância desse estudo para suas 

propriedades. Com isso analisar e interpretar os dados, com base numa fundamentação clara, 

objetivando explicar o problema pesquisado. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Para chegar à solução do problema a pesquisa apresenta o seguinte objetivo geral: 

verificar quais os mecanismos de controle utilizados nas propriedades, para a tomada de 

decisões dos produtores rurais. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar quais os processos existentes utilizados na tomada de decisão; 

b) Sugerir mecanismos de controle para auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Percebe-se que a maioria das propriedades não possui um sistema de controle 

cotidiano, e isso pode refletir muito nos negócios. O objetivo de estudar sobre a utilização da 

contabilidade no meio rural, surgiu como meio de ajudar os proprietários rurais a obter mais 

lucros, usufruir de benefícios, com isso ajudando no melhor controle de sua propriedade. 

Algumas das dificuldades nascem do desconhecimento da importância de administrar e 
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contabilizar as empresas rurais. Sem saberem da grande relevância que essa ferramenta tem 

sobre suas propriedades, muitas vezes acontecem danos que poderiam ter sido evitados. 

Este trabalho se justifica pela importância que a contabilidade exerce atualmente na 

área rural. O mesmo ajuda a apresentar a riqueza da contabilidade para melhorar todos os 

aspectos, seja ele, econômico, financeiro, ou organizacional de cada propriedade. 

É de grande importância que as propriedades possam verificar o desenvolvimento de 

seu trabalho, e os possíveis problemas que possam surgir, e que a partir de cada analise feita 

tenha condições para tomar uma decisão correta, para que sua propriedade possa seguir em 

frente e gerar lucros. 

Do ponto de vista do agricultor, as maiores vantagens significam maiores lucros. Do 

ponto de vista da sociedade, as maiores vantagens são uma maior produção e com melhor 

qualidade, maiores salários, disponibilidade de empregos e o melhor uso do capital, da terra e 

do trabalho. 

A contabilidade aplicada na atividade rural pode demonstrar toda a vida evolutiva da 

propriedade. Por isso é imprescindível que também na agropecuária, a contabilização dos 

fatos e sua estruturação sejam realizadas com o perfeito conhecimento, não apenas técnico, 

mas também de sua atividade operacional, respeitando as peculiaridades da atividade. 

Assim, este trabalho preocupa-se em avaliar a situação no campo da Administração 

Rural principalmente buscando despertar a necessidade e o interesse de um trabalho de 

gerenciamento por parte dos produtores que assim terão base para avaliar sua atividade e que 

decisões tomarem. Além disso, fazer com que os acadêmicos da área de ciências contábeis 

busquem participar, de forma que este campo de trabalho seja mais valorizado e possa abrigar 

profissionais com amplo conhecimento. Assim tanto o produtor bem como os governos não 

passarão por transtornos de tempo em tempo por crises no setor.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A CONTABILIDADE  

 

A contabilidade pode ser caracterizada como ciência que estuda e controla o 

patrimônio, sendo assim ela é a responsável pelos resultados, e só através dela se tem 

condições para se apurar lucros ou prejuízos em determinado período. 

Numa visão geral, contabilidade é uma ciência, uma disciplina, um ramo de 

conhecimento humano, uma profissão que tem por objetivo o estudo dos fenômenos 

patrimoniais. A contabilidade é a ciência que estuda e controla  o patrimônio das 

entidades, mediante o registro, a demonstração expositiva e a interpretação dos fatos 

neles ocorridos, com o fim de oferecer informações sobre sua composição e 

variação, bem como sobre o resultado econômico decorrente da gestão da riqueza 

patrimonial (CREPALDI, 2012, p. 83). 

 

Como a contabilidade é desconhecida, e com isso vai junto o desconhecimento de sua 

importância, a maioria dos empresários rurais, leva a acreditar que ela existe apenas como 

uma formalidade. Atualmente o contador tem como desafio, eliminar a visão pessimista que o 

produtor tem sobre a contabilidade, que seja algo caro e complicada. Por isso mesmo é 

preciso mostrar a eles que a contabilidade, quando feita, pode gerar vários benefícios, 

agregando valor nas suas atividades, não somente naquele período, mas por períodos mais 

longos (CREPALDI, 2012). 

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários- CVM (1986), a Contabilidade é uma 

ciência nitidamente social quanto às suas finalidades, pois, em última análise, através de suas 

avaliações do progresso das entidades, propicia um melhor conhecimento das configurações 

de rentabilidade e financeiras, e, indiretamente, auxilia os acionistas, os tomadores de 

decisões, os investidores a aumentar a riqueza da entidade. A contabilidade, além de gerar 

informações, permite explicar os fenômenos patrimoniais, construir modelos de prosperidade, 

efetuar análises, controlar e também serve para prever e projetar exercícios seguintes, entre 

tantas outras funções (OLIVEIRA, MÜLLER e NAKAMURA, 2000). 

Assim, o que se depreende destes conceitos sobre Contabilidade é que seu objetivo 

básico é prover informações úteis para a tomada de decisão organizacional. Segundo o 

Conselho Federal de Contabilidade- CFC (1995), “as informações geradas pela Contabilidade 

devem propiciar aos seus usuários base segura às suas decisões, pela compreensão do estado 

em que se encontra a Entidade, seu desempenho, sua evolução, riscos e oportunidades que 

oferece”. Ainda conforme destaca Santos (1998), tais informações teriam que ser úteis para 

prever, comparar, avaliar a capacidade de uma empresa em gerar riqueza futura e julgar a 
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habilidade do administrador em utilizar os recursos da empresa com eficiência no 

atendimento de seu objetivo principal. 

O planejamento do produtor rural é feito de forma conjunta e organizada, para acelerar 

seu ritmo de desenvolvimento. Sendo o planejamento, o ponto principal, este é um processo 

diferenciado, por conter toda uma programação e conter todas as informações necessárias para 

que o mesmo seja feito (MARION, 2010). 

O planejamento auxilia na qualidade de trabalho, organiza os planos de produção da 

propriedade, tendo em vista uma melhor rentabilidade. O ponto principal para a obtenção de 

maiores resultados para sua propriedade. O conhecimento financeiro ajuda no planejamento e 

na solução de problemas para assim ajudar na tomada de decisões. 

Em resumo, a Contabilidade abrange um conjunto de técnicas para controlar o 

patrimônio das organizações mediante a aplicação do seu grupo de princípios, técnicas, 

normas e procedimentos próprios, medindo, interpretando e informando os fatos contábeis aos 

donos das empresas (MARION, 2010).  

Todas as movimentações existentes no patrimônio de uma entidade são registradas 

pela Contabilidade, que resume os fatos em forma de relatórios e entrega-os aos interessados 

em saber como está indo a situação da empresa (MARION, 2010). 

Através destes relatórios são analisados os resultados alcançados e a partir daí são 

tomadas decisões em relação aos acontecimentos futuros. Sendo assim, a Contabilidade é a 

responsável pela escrituração e apuração destes resultados e é só através dela que há 

condições para se apurar o lucro ou prejuízo em determinado período (MARION, 2010). 

 

2.1.1 A Contabilidade Rural 

 

A contabilidade rural é a principal ferramenta para auxilio nas tomadas de decisões, 

podendo trazer benefícios financeiros e econômicos, bem como para ajudar a fazer novos 

investimentos. No entanto, ajuda também a reduzir custos e despesas, pois como a evolução 

da tecnologia vem crescendo cada dia mais, a busca por melhores produtos crescem também, 

trazendo produtos de melhor qualidade, no qual o produtor necessita de técnicas para o 

gerenciamento de sua empresa.  

A contabilidade rural surgiu da necessidade de controlar o patrimônio. É fato que 

existem pessoas, entidades e empresas que realizam muitas transações, decorrendo 
da maior complexidade de controle. Seria impossível controlar um patrimônio, que é 

um conjunto de bens, direitos e obrigações, sem que houvesse registros organizados 

de todas as mutações ocorridas (CREPALDI, 2012, p. 85-86). 
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O agricultor, na sua maioria, devido à algumas  localidades, ausência de tempo ou até 

mesmo a falta de estudos, não possui condições hábeis de gerenciar ou administrar o próprio 

negócio de acordo com o que pede o mercado, o que exige a nossa legislação. 

O contador, além de atender os aspectos legais, também possui conhecimentos 

relevantes para uma boa gestão, pois é ele o formador de opiniões para as tomadas de decisões 

de cada produtor. Contudo, precisa o contador entender as reais necessidades e preocupações 

do produtor e, ainda conhecer muito bem a atividade rural a qual irá administrar (CREPALDI, 

2012). 

A contabilidade rural visa fornecer informações precisas para se tentar evitar ao 

máximo algumas dessas situações acima. Cabe ao contador, conhecendo o negócio como um 

todo, orientar da melhor forma possível quanto às ações preventivas e corretivas, 

minimizando assim os riscos de eventuais prejuízos financeiros (MARION, 2010). 

Ter o planejamento tem sua fundamental importância. Possibilitando ao produtor rural 

objetivar um rumo para seguir, sendo um meio valioso, olhando os problemas antes mesmo 

que ele aconteça. E através dos resultados que a contabilidade traz, o produtor avalia o 

desempenho de sua propriedade, olhando se atende suas expectativas, na geração dos lucros, 

ou se compensa em investir em outra atividade desejada. 

Para o produtor rural, alcançar lucros e os objetivos desejados na sua empresa rural, o 

produtor deve estar atento principalmente aos custos gerados pela produção.  Os conceitos de 

custo na atividade agrícola referem-se aos gastos que podem ser classificados e alocados 

direto ou indiretamente para a cultura. As despesas são os gastos na área de vendas, 

administrativas e financeiras, que não são ligadas a produção da cultura (MARION, 2010). 

O produtor rural também pode utilizar-se de técnicas simples e de baixo custo, mas 

que trazem resultados benéficos para a produção, como a qualidade dos 5s. Surgido na década 

de 50, no Japão, é filosofia de consciência e responsabilidade de todos, desenvolve a 

disciplina, a segurança e a produtividade no trabalho (SOUZA, 2011). 

As informações geradas pela contabilidade, no âmbito rural, são indispensáveis para o 

desenvolvimento do setor. Pois, “dentro do sistema de informações da empresa rural, a 

contabilidade auxilia na geração de informações para o planejamento e o controle das 

atividades e, por conseguinte, sua estrutura, quer seja apresentação das informações quer seja 

no registro e avaliação” (ULRICH, 2009, p. 7), garantindo a fidedignidade dos dados 

coletados, bem como das informações geradas por suas analises. 

Logo, a importância da contabilidade para o ramo rural é evidenciada, uma vez que, as 

dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola são muitas, a pouca demanda de profissionais que 
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atuem nesse setor dificulta a geração de informações confiáveis. Nota-se que o agronegócio é 

um dos setores que mais cresce, sendo essencial que haja controle das atividades ligadas ao 

mesmo, possibilitando identificação das reais necessidades do negocio (SOUZA, 2011). 

O contador, além de atender os aspectos legais, também possui conhecimentos 

relevantes para uma boa gestão, pois é ele o formador de opiniões para as tomadas de decisões 

de cada produtor. Contudo, precisa o contador entender as reais necessidades e preocupações 

do produtor e, ainda conhecer muito bem a atividade rural a qual irá administrar. 

A contabilidade rural visa fornecer informações precisas para se tentar evitar ao 

máximo algumas dessas situações acima. Cabe ao contador, conhecendo o negócio como um 

todo, orientar da melhor forma possível quanto às ações preventivas e corretivas, 

minimizando assim os riscos de eventuais prejuízos financeiros (SOUZA, 2011). 

 

2.1.2 Contabilidade Gerencial na Contabilidade Rural 

 

Com o crescimento do setor agrícola, controlar as atividades desenvolvidas dentro das 

propriedades, se tornou necessário, exigindo profissionalização do meio rural, tornando a área 

rural, uma empresa, mesmo que não registrada como tal. Deste modo, “o aumento da 

concorrência e a escassez de recursos, disponíveis tem contribuído para as constantes 

mudanças na gestão dos negócios [...]” (CREPALDI, 2012ª, p. 3), tornando-se necessários o 

uso de controles eficazes, gerando diversas atividades executadas dentro da propriedade rural. 

Segundo Crepaldi (2012b), corriqueiramente os produtores rurais não anotam os 

acontecimentos de suas propriedades, somente os gravam na memoria. Com isso, muitas 

informações são perdidas, não somente atribuídas no momento de cálculos relacionados a 

venda da produção. Destacando que em sua maioria, os produtores rurais não possuem 

condições de identificar se sua propriedade está ou não gerando lucros, quais são os custos, de 

produção e quais são as culturas mais rentáveis, Mas, é de fundamental importância que o 

agricultor se dedique a sua propriedade, gerindo-a da melhor maneira possível, mantendo-se 

atualizado acerca das novidades do setor agrícola, ligadas a novas maneiras de plantio ou 

criação, aplicação de defensivos, entre outros. 

Assim, torna-se necessário compreender a importância do auxilio do profissional 

contábil para a continuidade deste ciclo, uma vez que “só diante da conscientização que o 

contador estará desempenhando sua função de gerar informações benéficas para a tomada de 

decisão” (SOUZA, 2016, p. 285) será possível desenvolver a contabilidade gerencial. 

Entretanto, cabe ao dono da terra, perceber a importância das mudanças, sendo necessário que 
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o empresário rural busque “[...] desvincula-se ao máximo da pessoa física do ponto de vista 

organizacional. Ele deve assumir uma postura autônoma responsável por todas as atividades 

que compõem a administração financeira e contábil” (HOFEN, BORILLI e PHILIPPSWEN, 

2006, p. 8). 

Sabe-se que controlar as informações não é tarefa fácil, exigindo responsabilidade e 

dedicação por parte do produtor, garantindo que a tomada de decisão seja baseada em 

informações coerentes com a realidade, fazendo com que a propriedade rural cresça 

financeiramente e patrimonialmente. 

 

2.1.3 Método de orçamento: sua importância para a atividade rural 

 

A ferramenta do método de orçamento é de fundamental importância para a atividade 

rural, pois, após o planejamento estratégico, o qual toda empresa rural deve fazer, é necessário 

descrever as ideias, quantificando os gastos (custos e investimentos) e as receitas. 

Como definição, o orçamento é o levantamento prévio de receitas, despesas e 

investimentos, tendo sua finalidade dar consistência ao planejamento estratégico da empresa 

rural e consequentemente o planejamento. Inicialmente, é necessário conhecer o potencial de 

recursos físicos, humanos, benfeitorias e máquinas da propriedade, para elaboração do 

orçamento (SANTOS et al., 2002):  

O orçamento deverá ser feito de duas maneiras: 

1) Planejado: coletar dados econômicos e zootécnicos de mercador e de pesquisas 

para elaboração do trabalho. 

2) Realizado: coletar os dados econômicos e zootécnicos reais da propriedade para 

saber a realidade do projeto, comparando-a com o planejado. 

 

Essa ferramenta gerencial é importante para saber o fluxo de receita, despesas e 

investimentos da empresa em certo período, sendo pelo menos anual. 

Esse método do orçamento auxilia também a avaliação e viabilidade da introdução de 

uma tecnologia e seus impactos econômicos no sistema de produção, levando-se em conta o 

aumento ou diminuição das receitas e despesas (SOUZA et al., 1995). 

Cada vez mais se torna necessária a profissionalização do agronegócio, com o 

produtor tratando sua propriedade como uma empresa. Tal disposição exige dele uma visão 

administrativo-financeira do negócio em que está envolvido. 

O orçamento deve ser entendido como um plano detalhado de aquisições e uso de 

recursos materiais e financeiros. Permite que o responsável pelo controle financeiro seja 

empresário, gestor ou técnico, acompanhe o fluxo de recursos da sua propriedade, 
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representando um plano para o futuro. O orçamento tem uma grande ligação com o longo 

prazo da empresa e a continuação da organização, pois também possibilita estabelecer o elo 

gerencial entre a atuação de curto prazo e estratégias maiores (SOUZA et al., 1995). 

 

2.1.4 Fluxo de Caixa 

 

Fluxo de Caixa é um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos 

futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será 

o saldo de caixa para o período projetado. 

De fácil elaboração para as empresas que possuem os controles financeiros bem 

organizados, ele deve ser utilizado para controle e, principalmente, como instrumento na 

tomada de decisões ( ACLARA DOLABELA, 1999). 

O Fluxo de Caixa deve ser considerado como uma estrutura flexível, no qual o 

empresário deve inserir informações de entradas e saídas conforme as necessidades da 

empresa. 

Com as informações do fluxo de caixa, o produtor pode elaborar a estrutura gerencial 

de resultados, a análise de sensibilidade, calcularem a rentabilidade, a lucratividade, o ponto 

de equilíbrio e o prazo de retorno do investimento. O objetivo é verificar a saúde financeira do 

negócio e a partir de análise obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do 

investimento e do estágio atual de duas propriedades (OLIVEIRA, 2007). 

Nesse processo, todas as movimentações ficam registradas, bem como a razão pela 

qual elas ocorreram. Desde os recebimentos, juros de investimentos ou qualquer entrada de 

capital, bem como pagamentos, compras e despesas que a propriedade tenha tido em 

determinado período (ACLARA DALBELLO, 1999) 

 

2.1.5 Custos e Despesas 

 

De acordo com a Norma e Procedimento de Contabilidade- NPC 2 do Instituto 

Brasileiro de Contadores- IBRACON:  

“Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição, conversão e 

outros procedimentos necessários para trazer os estoques à sua condição e 

localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos na sua aquisição ou 
produção, de modo a colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, 

utilizados na elaboração de produtos ou na prestação de serviços que façam parte do 

objeto social da entidade, ou realizados de qualquer outra forma.”. 

 



20 

 

Desta forma, custo é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens 

e serviços. Já as despesas são os valores gastos com bens e serviços relativos à manutenção da 

atividade da empresa, bem como aos esforços para a obtenção de receitas através da venda 

dos produtos. 

Custos e Despesas: 

Custos Despesas 

Gastos de produção vinculados diretamente aos 

produtos e serviços; 

Gastos com o objeto de exploração da empresa; 

 

Gastos administrativos e de vendas, não sendo 

diretamente à produção; 

Gastos com  outras atividades não exploradas pela 

empresa; 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Na contabilidade, custos são os gastos diretamente ligados à atividade de uma 

empresa. Ou seja, são aqueles que têm relação direta com a produção ou a aquisição de 

estoques. Se adequam nessa categoria a matéria-prima, as mercadorias compradas para 

revenda e os salários dos trabalhadores de uma linha de produção, por exemplo, (LEONE, 

2010). 

Já as despesas não têm ligação direta com a atividade. Nesse grupo estão os gastos 

administrativos e os gastos relacionados com a atividade de venda do produto, como as 

comissões, a publicidade e os salários (LEONE, 2010). 

 

2.1.6 Depreciação 

 

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso, do desgaste 

natural ou de sua obsolescência. Na contabilidade, essa depreciação é registrada como um 

percentual do valor contábil do bem que é descontado ao longo do tempo, de acordo com sua 

expectativa de vida útil. 

A depreciação se aplica no caso dos bens que compõem o ativo permanente da 

propriedade, aqueles que foram adquiridos com a expectativa de serem usados por mais de um 

ano. Em geral, o ativo permanente costuma corresponder ao ativo imobiliário, ou seja, os bens 

que garantem as atividades da propriedade e que são usados visando obter benefícios 

econômicos. Alguns exemplos são os imóveis, as máquinas e equipamentos e os veículos 

(IUDICIBUS, 2004).  
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A contabilização da depreciação do ativo da empresa é importante não apenas para 

aumentar o controle sobre as finanças e os riscos, mas, sobretudo por ter impacto direto no 

cálculo dos impostos. Isso porque, ao ser registrado como um custo inerente à produção, a 

depreciação será descontada do lucro líquido da empresa. 

Além do impacto no lucro, o registro da depreciação também corrige o valor do bem 

ao longo dos anos, o que também pode ter reflexos nos impostos devidos. É por considerar 

essa depreciação que, por exemplo, os carros têm taxas menores de IPVA (Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores) ao longo dos anos, já que perdem valor conforme o 

tempo passa (MARTINS, 2003). 

A depreciação pode começar a ser contada a partir da instalação do bem e, ao final do 

período de vida útil, não poderá ultrapassar o custo de aquisição do ativo. De acordo com as 

tabelas da Receita Federal, a estimativa de vida útil é de 25 anos no caso dos imóveis, de 5 

anos no caso dos veículos e dos computadores e de 10 anos para a maioria das máquinas, 

equipamentos, móveis e utensílios.  

A vida útil estimada não significa necessariamente que o bem não terá nenhum valor 

após seu término, mas sim que ele esgotou o tempo de sua utilização econômica. O valor do 

bem no fim de sua vida útil é chamado de valor residual (IUDICIBUS, 2004).  

 

2.2 AGRONEGÓCIO  

 

Ainda hoje a maioria das pessoas pensa que a agricultura se restringe ao arar do solo, 

plantação de sementes, colheitas, ordenharem vacas, ou mesmo, alimentar. Batista (2007) 

declara que: 

A chamada industrialização da agricultura, a qual tem gerado crescente dependência 

da agropecuária, com relação ao setor industrial, como resultado das grandes 

transformações tecnológicas experimentadas pelo setor rural, levou uma radical 

mudança de concepção da agricultura. Mais recentemente tem sido usado o termo 

agronegócio. (BATISTA, 2007, p.37). 

 

Isso significa que o agronegócio ultrapassa as fronteiras da propriedade rural (agrícola 

ou pecuária) para envolver todos os que participam direta ou indiretamente, (BATISTA, 

2007). 

Por fim, para Batista (2007, p. 37) “o agronegócio engloba não apenas os que 

trabalham diretamente com a terra, mas também as pessoas e empresas que fornecem insumos 

(por exemplo, fertilizantes, defensivos, rações e sementes), processam os produtos 

agropecuários” (BATISTA, 2007, p. 37). 
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O agronegócio, que atualmente corresponde à junção de diversas atividades produtivas 

que estão diretamente ligadas à produção e sub produção de produtos derivados da agricultura 

e pecuária. 

O agronegócio deve ser entendido como um processo, na produção agropecuária 

intensiva é utilizado uma série de tecnologias e biotecnologias para alcançar níveis elevados 

de produtividade, para isso é necessário que alguém ou uma empresa forneça tais elementos 

(BATISTA, 2007).  

Diante disso, podemos citar vários setores da economia que faz parte do agronegócio, 

como bancos que fornecem créditos, indústria de insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, 

inseticidas, sementes selecionadas para plantio entre outros), indústria de tratores e peças, 

lojas veterinárias e laboratórios que fornecem vacinas e rações para a pecuária de corte e 

leiteira, isso na primeira etapa produtiva. 

Posteriormente, a esse processo são agregados novos integrantes do agronegócio que 

correspondem às agroindústrias responsáveis pelo processamento da matéria-prima oriunda da 

agropecuária (BATISTA, 2007).  

A agroindústria realiza a transformação dos produtos primários da agropecuária em 

subprodutos que podem inserir na produção de alimentos, como os frigoríficos, indústria de 

enlatados, laticínios, indústria de couro, biocombustíveis, produção têxtil entre muitos outros.  

A produção agropecuária está diretamente ligada aos alimentos, processados ou não, 

que fazem parte do nosso cotidiano, porém essa produção é mais complexa, isso por que 

muitos dos itens que compõe nossa vida são oriundos dessa atividade produtiva, madeira dos 

móveis, as roupas de algodão, essência dos sabonetes e grande parte dos remédios têm origem 

nos agronegócios (BATISTA, 2007). 

No entanto, o agronegócio ocupa um lugar de destaque na economia mundial, 

principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pois garante o sustento 

alimentar das pessoas e sua manutenção, além disso, contribui para o crescimento da 

exportação e do país que o executa (BATISTA, 2007).  

 

2.2.1 Pecuária  

 

A pecuária se refere somente à criação de gado, mas também à criação de animais que 

vivem em coletividade, podendo ser bovinos, bubalinos, ovinos, aves, entre outros. A 

atividade pode ser dividida em pecuária leiteira e de corte. Pecuária de corte é destinada à 

criação de animais com o objetivo de produção de carne para consumo. Já a Pecuária Leiteira 
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é destinada à produção de leite e de seus derivados que são os queijos, iogurtes, entre outros 

(EMBRAPA, 2016). 

Pode-se dizer que as propriedades rurais que não tem controle dos seus custos e 

orçamentos, podem apresentar problemas como falta de conhecimento do resultado de seu 

negócio, diminuição das atividades exploradas, investimentos desnecessários, facilidade de 

endividar-se e perda de ganhos por produtividade, portanto faz-se necessário um controle 

gerencial contábil eficiente através da utilização da Contabilidade. 

A produção pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à 

criação e reprodução de animais domésticos com fins econômicos, esses animais são 

comercializados e abastecem o mercado consumidor. A pecuária integra a agricultura, pois 

ambas são desenvolvidas em um mesmo lugar e em determinados momentos uma atividade 

depende da outra, um exemplo disso é a ração para bovinos, a produção leiteira que necessita 

de cana-de-açúcar e capim cultivado e, às vezes, as fezes dos animais servem como adubos 

naturais no cultivo de algumas culturas, como hortas (EMBRAPA, 2016). 

É uma atividade ligada à criação de gado e outros animais, esse ramo produz 

importantes matérias-primas que abastecem as agroindústrias, como carnes para frigoríficos, 

peles na indústria de couro, leite para laticínios e muitos outros. 

Dentre as muitas fontes de renda derivadas da pecuária destaca-se a produção de 

carne, leite e ovos. A carne exerce a principal função na produção agroindustrial, nesse 

sentido os animais consumidos são: bovinos, suínos, bufalinos, ovinos, caprinos e galináceos 

ou aves em geral. A segunda importante produção está ligada à produção leiteira, nesse caso 

são derivados de bovinos (bois e vacas), suínos (porcos) bufalinos (búfalos), ovinos (ovelhas 

e carneiros) e caprinos (cabras e bodes), muar (mulas), asinino (jumentos) e bufalino 

(búfalos), o terceiro tipo de produção mais importante é a de ovos, provenientes da criação de 

galináceos (galinhas) e por último os animais de montaria (equinos, muares), (EMBRAPA, 

2016). 

A atividade pecuária está dividida também de acordo com o nível tecnológico 

empregado na produção, nesse sentido existe a pecuária extensiva na qual os animais vivem 

soltos em extensas áreas, sem maiores cuidados, e o índice de produtividade é baixo. Na 

pecuária intensiva os animais são criados em cocheiras e se alimentam de rações balanceadas, 

destinadas a aumentar a produtividade, além de receber cuidados veterinários e sanitários, os 

planteis (animais de boa raça) são selecionados a partir do interesse de produção 

(EMBRAPA, 2016). 
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2.2.1.1 Pecuária de Corte 

 

Neste ponto será feita uma breve descrição das fases da pecuária. A pecuária de corte 

possui um ciclo que se inicia com o nascimento de bezerros, passa pela recria e engorda e 

termina com a venda do novilho gordo para o abate, ou seja, quando o animal atinge o ponto 

ideal para ser comercializado. 

Pecuária de Corte é o nome dado ao ramo da produção bovina que foca no abate, ou 

seja, nas raças bovinas destinadas à produção de carne, derivados e subprodutos. É apenas um 

dos ramos do pecuarista e do criador de rebanhos. Os animais destinados a esse fim precisam 

ser bem desenvolvidos, com um porte robusto, e cuja carne para o consumo deva ocupar, no 

mínimo, 45% do seu corpo (EMBRAPA, 2011). 

Cria é a atividade básica, é a produção e a venda de bezerros, que só serão vendidos 

após o desmame. O processo consiste na produção de bezerros em caráter comercial, tal 

produção pode ser através da monta natural, onde é selecionado um reprodutor para 

coberturas das matrizes. E pode ser feito também através de inseminação artificial, que 

consiste na introdução mecânica do sêmen nas matrizes. Após o desmame o bezerro está 

pronto para ser comercializado, e a partir dessa fase começa à atividade de recria 

(EMBRAPA, 2011). 

Recria é a atividade básica que ocorre a partir do bezerro desmamado adquirido, com a 

produção e a venda do novilho magro para engorda. Conforme anteriormente mencionado, o 

processo de recria inicia-se com a aquisição do bezerro desmamado e pronto para engorda. 

Caracteriza se por um animal em fase de desenvolvimento e pronto para ser alimentado e 

cuidado para que se inicie o processo de engorda. O bezerro adquirido da atividade de recria 

pode ser comercializado ou passa para o processo de engorda. Já na engorda, a atividade 

básica parte do novilho magro adquirido, com a produção e a venda do novilho gordo para 

abate. 

A reprodução é a multiplicação da espécie, podendo ser feita através de acasalamento 

entre um macho e uma fêmea ou pela inseminação artificial. A reprodução de bovinos tem 

como finalidade a produção de bezerros, utilizando matrizes, a partir da maturidade sexual até 

o momento de descarte e consequente substituição por novilhas, sendo que o ciclo se repete 

de geração em geração (EMBRAPA, 2011). 

A pecuária de corte usa a inseminação artificial para produção de carne, touros 

geneticamente melhorados, novilhas para reposição e o aproveitamento de fêmeas que serão 
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descartadas. Os rebanhos manejados intensivamente têm por finalidade reduzir ou manter o 

intervalo entre partos próximo dos 12 meses. 

A identificação de bovinos é um passo importante para qualquer registro de 

informações. O ideal é que a identificação seja realizada o quanto antes, preferencialmente 

nos primeiros dias de vida do bezerro ou logo após a chegada de um animal à propriedade 

(EMBRAPA, 2011). 

A utilização de brincos para a identificação animal é bastante comum, especialmente 

por ser um método de fácil aplicação e de boa visibilidade. O brinco é o dispositivo mais 

comum, mas o manejo do gado pode fazer com que ele se solte, comprometendo a 

rastreabilidade do rebanho. Sua vantagem é o preço, que é bem acessível. No entanto, ele não 

pode ser reaproveitado, tendo que ser descartado após o abate (EMBRAPA, 2011). 

 

2.2.1.2 Pecuária de Leite 

 

A pecuária de leite é como é chamada a criação de gado tendo como foco a produção 

de leite, geralmente destinada para a indústria de laticínios. 

Vale ressaltar que o leite consiste em um alimento de grande importância para o 

aquecimento da economia, para a produção de inúmeros produtos alimentícios e também atua 

como uma rica fonte de cálcio, o que o torna um excelente aliado ao combate de doenças nos 

ossos, tais como a osteoporose. Além disso, o leite auxilia no controle da pressão alta, ajuda 

no crescimento e desenvolvimento muscular, traz benefícios para o sistema nervoso, entre 

outras vantagens para o organismo das pessoas (EMBRAPA, 2016). 

A produção de leite necessita de animais bem tratados e alimentados, organizados em 

locais que propiciem a eles o conforto e que necessário para que possam produzir leite livre 

de doenças e transtornos (EMBRAPA, 2016). 

 

2.2.2 Plantio 

 

O plantio está diretamente ligado à ação de semear, lançar na terra a semente para que 

a planta germine, cresça e dê fruto. 

No entanto, não se planta apenas por semente. Existem plantas que são propagadas 

vegetativamente, ou seja, uma parte da planta que não é a semente é plantada e pode se 

desenvolver e completar o seu ciclo.  
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Segundo (MARION, 1996 apud KRUGER et al 2009) existem três tipos de plantio, 

são eles: 

O plantio convencional (dotado de métodos como a aração e gradagem entre um 

cultivo e outro); 

O plantio direto (método em que se cultiva a cultura em cima da palhada seca da 

cultura anterior, valendo lembrar que é de suma importância fazer a rotação de 

culturas nesse tipo de plantio a fim de evitar ou minimizar ataque de pragas); 

O cultivo mínimo (está entre o sistema de plantio direto e o sistema de plantio 

convencional). 

 

 

2.3 EMPRESA RURAL 

 

A empresa rural é formada por um grupo de pessoas, com crenças e valores diferentes. 

Os mesmo objetivos motivara todas as pessoas envolvidas, direcionando seus esforços para 

um determinado resultado, criando razão para a realização de uma determinada tarefa. 

É a unidade de produção que possui elevado nível de exploração, tendo como 

objetivos a sobrevivência e o crescimento em busca de lucros (LAMARCHE, 1997). 

 Atividade agrícola, pecuária, a extração e a exploração vegetal e animal, entre outros 

são atividades rurais. A transformação do produto agrícola ou pecuário, sem que sejam 

alterados, realizados pelo próprio produtor, com seus equipamento e utensílios usualmente 

empregados nas atividades rurais, utilizando-se exclusivamente de matéria-prima produzida 

na área explorada, tais como: conservação de frutas, moagem de trigo e milho, pasteurização e 

o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, acondicionados em 

embalagem de apresentação, produção de carvão vegetal, produção de embriões de rebanho 

em geral, independentemente de sua destinação, comercial ou reprodução (MARTINS, 2010). 

Segundo Marion (2002, p. 24) empresas rurais é aquelas que exploram a capacidade 

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

determinados produtos agrícolas. 

Atividade agrícola-produção vegetal, que se subdivide em dois grupos: Culturas 

horticulta e forrageira, como cereais, hortaliças, fibras, floricultura etc; são culturas 

de curto prazo, tem sua vida útil em menos de um ano, estão situadas no ativo 

circulante. Arboricultura como florestamento, pomares, seringueiras etc. Culturas de 

longo prazo, pertencentes ao ativo não circulante, por produzirem por mais de um 

ano. Atividade zootécnica- produção animal, compreendendo: 

• Apicultura (criação de abelhas) 

• Avicultura (criação de aves)  

• Pecuária (criação de gado) etc; Atividade agroindustrial- são as indústrias rurais, 

desenvolvidas em unidades empresariais onde ocorrem as etapas de beneficiamento, 
processamento e transformação. 

• Beneficiamento do produto agrícola (arroz, café, milho); 

• Transformação de produtos zootécnicos (mel, laticínios, casulos de seda); 
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• Transformação de produtos agrícolas (cana-de-açúcar em álcool e aguardente; soja 

em óleo; uvas em vinho e vinagre; moagem de trigo e milho) (MARION, 2002, p. 

24). 

 

O que mais se destaca no Brasil é a pecuária. As outras atividades também são 

utilizadas, mas não igual à pecuária, que é um ramo de atividade muito forte no Brasil, devido 

a grande extensão territorial brasileira, sendo criação de gados leiteiros ou para o abate. 

 

2.3.1 Gestão da Atividade Rural 

 

Para um gestor rural, o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência pela  

empresa determinam grande parte do seu sucesso na agropecuária devido às múltiplas 

atividades e ao volume financeiro das operações, na realidade, como uma empresa, apesar de 

nem sempre estar estruturada e denominada dessa forma. Conforme Valle (1987), as 

operações de gestão agrária são consideradas sob um tríplice aspecto: o técnico, o econômico 

e o financeiro. 

No aspecto econômico, estudam-se várias operações a serem executadas, quanto ao 

seu custo e aos seus resultados, isto é, o custo de cada produção e sua recuperação, através do 

qual se obtém o lucro. 

Para Crepaldi (2005), o gestor deve estar sempre atento às tarefas de planejar, 

organizar, dirigir seus subalternos diretos e exercer o controle administrativo, além 
de apresentar planos e orçamentos que permitam acompanhar o andamento da 

atividade. 
 

Da mesma maneira, deve haver uma definição quanto à estrutura 

organizacional, com um controle de produção e definição das funções e 

responsabilidades sobre as atividades, pois, dessa forma, é possível avaliar os 

resultados obtidos, qual o verdadeiro custo de produção, onde eles estão e qual a 

responsabilidade direta dos administradores (VALE, 1987).  

Com toda a instabilidade gerada pela atual crise, o meio rural vive uma crescente 

necessidade de rápidas decisões. Cada vez mais, o produtor passa pela necessidade de 

escolher um caminho a seguir, que muitas vezes é realizado pelo sentimento e pela 

experiência passada por diversas gerações (VALE, 1987).  

Entra aqui a necessidade de um bom conhecimento de gestão da atividade produtiva. 

Pensando em gerenciar tem como objetivo fundamental o cumprimento de metas 

estabelecidas, cabe a um bom gestor um adequado plano de metas, um rigoroso sistema de 
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acompanhamento das metas geradas e uma grande habilidade de buscar saídas para os 

problemas encontrados. 

O sucesso nestas etapas estará em ter: liderança, conhecimento técnico e conhecimento 

gerencial. Também se lembra de que esta gestão deve estar muito além da gestão econômico-

financeira. Na busca de uma boa administração de recursos humanos, processos e qualidade 

(CALLADO, 1998) 

 

 

2.3.1.1 A importância da Contabilidade Rural para a gestão da propriedade 

 

            No cenário mundial, o Brasil é reconhecido por seu imenso território e por inúmeros 

produtos do agronegócio. Como exemplos tem-se o milho, a soja, o café, o açúcar, a carne 

suína, avícola e bovina, e produtos como a cachaça, o vinho, farinhas, sucos, embutidos e 

empanados, que contribuem fortemente com o volume de exportações brasileiras. O meio 

rural e as produções agrícolas dependem além das questões climáticas, do conhecimento 

específico sobre as atividades realizadas pelos produtores, mas os resultados também 

dependem da ação dos proprietários rurais e de sua capacidade de gerir as atividades que 

desenvolvem (KRUGER et al, 2009). 

            A contabilidade rural torna-se ferramenta de apoio, planejamento e controle para a 

tomada de decisões relacionadas a gestão das atividades do meio rural. Configura-se como um 

diferencial, não somente pela importância relacionada ao controle e planejamento das 

atividades, mas pelos benefícios das informações geradas para a tomada de decisões e a 

gestão sobre as receitas, os custos e as despesas de cada atividade desenvolvida ou de cada 

unidade produtiva. 

Conforme Crepaldi (2006, p. 24): 

Assim, na situação atual de vinculação e dependência do agricultor em relação ao 

mercado, torna-se indispensável aos produtores rurais o conhecimento aprofundado 

de seu negócio, a agricultura. Para tanto, deve o produtor estar bem informado sobre 

as condições de mercado para os produtores agrícolas, bem como conhecer as 

condições dos recursos naturais de seu estabelecimento rural. Pelo conhecimento do 
que está ocorrendo no mercado, o agricultor pode escolher o tipo de atividade que 

deve desenvolver. 

 

A contabilidade pode ser aplicada buscando atender as necessidades de cada produtor 

rural e considerando as características das atividades que desenvolve, levando-se em 

consideração as particularidades de cada atividade, possibilitando inclusive a comparação 

entre as atividades (MARION, 2012). 
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2.4.ESTUDOS RELACIONADOS  

 

O quadro 1, apresenta uma lista de estudos, similares a este, cujo o objetivo é estudo 

de propriedades rurais de pequeno, médio e, grande porte.  

 

Quadro 1: Estudo relacionados 

Autores (anos)  Principais achados 

Pagno, Leticia 

(2016)  

Autora afirmara que 66,7% dos produtos não possuem uma pessoa 

responsável pela administração rural. 98,67% dos produtores rurais 

buscam melhores preços, realizando pesquisas e investindo. 

Braun, Loreni; 

Matini, Odair e 

Braun, Ruan 

(2013) 

Afirmam que 64,86% dos produtores, antes de definirem qualquer 

decisão, se baseiam pela experiência adquirida na atividade. 

Sontang, Hofer, 

Volpager (2015) 

89% dos produtores da amostra utilizam algum método de controle, 

contra 11% dos entrevistados que não fazem. 64% dos produtores 

fazem o controle manual de suas atividades 

Cerqueira de 

Araujo, Azevedo 

Soroldino, Souza, 

Oliveira Mariano 

(2017) 

93% dos produtores não utilizam nenhuma ferramenta e não contam 

com auxílio de um profissional da área, apenas 7% utilizam um 

caderno onde fazem anotações. 

Vorpagel, Hofer, 

Sontag (2015) 

22% afirma fazer o controle informal, sem anotações apenas 

mentalmente. 64% por meio de anotações em um caderno. 13% com 

apoio de planilhas no Excel. 

Fonte: ( Com base nos autores citados). 

 

Percebe-se que os estudos apontam que muitos são os produtores que fazem uso 

apenas de anotações em cadernos, outros em planilhas de Excel ou ate mesmo nem faz 

controles em suas propriedades. Esses estudos demonstram a realidade vivenciada dentro das 

pequenas, médias e grandes empresas rurais.  
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3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo apresenta procedimentos metodológicos propostos neste trabalho. 

Serão apresentados de forma breve os procedimentos utilizados para a caracterização da 

pesquisa, a unidade de estudo, a coleta de dados e a obtenção dos mesmos. Segundo Gil 

(1996, p. 17) a pesquisa é definida como: 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados. 

 

Para Lakatos Marconi (2010), o projeto é uma das etapas do processo de elaboração, 

execução e apresentação da pesquisa. Essa deve ser planejada com extremo rigor, caso 

contrário o investigador encontrar-se-á num emaranhado de dados colhidos. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa refere-se em uma pesquisa exploratória descritiva, 

aquela que busca principalmente descrever, analisar ou verificar as relações entre fatos e 

fenômenos, ou seja, tomar conhecimento do que, com quem, como e qual a intensidade do 

fenômeno em estudo. 

Quanto a sua natureza o estudo desenvolve-se de forma teórico-prático tendo por seu 

objeto, finalidades, meios e resultados. 

Quanto ao tratamento dos dados a pesquisa caracteriza-se como sendo 

qualitativa, havendo em vista que a obtenção dos dados explicativos sobre a importância da 

Contabilidade Rural ocorre mediante contato direto e interativo do pesquisador com a 

situação estudada. 

A pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais 

da experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 

vivenciando o fenômeno (POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201). 

Quanto aos procedimentos técnicos essa pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa 

de campo foi desenvolvida através de entrevistas, tendo como finalidade observar e analisar 

os fatos sem manipulá-los e gerar novos conhecimentos dos elementos componentes, 
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tornando o tema mais explícito em torno da fundamentação teórica, com objetivo de 

compreender e explicar o problema pesquisado. Para Ventura (2002, p. 79), a pesquisa de 

campo deve merecer grande atenção, pois devem ser indicados os critérios de escolha da 

amostragem (das pessoas que serão escolhidas como exemplares de certa situação), a forma 

pela qual serão coletados os dados e os critérios de análise dos dados obtidos. 

 

 

3.2 UNIDADES DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em três propriedades, sendo uma de pequeno porte, médio porte 

e, grande porte, no interior do município de Tapejara/RS, que tem como seu principal meio de 

sobrevivência a agricultura. Nas propriedades é desenvolvido o plantio, assim como a 

pecuária. A propriedade de pequeno porte possui 4 hectares, sendo 2,5 hectares agricultáveis e 

1,5 hectares de reserva legal. A propriedade de médio porte possui 100 hectares. Sendo 75 

hectares agricultáveis e 25 hectares de reserva legal. A propriedade de grande porte possui 

800 hectares, sendo 600 hectares agricultáveis e 100 hectares de reserva legal. 

As entrevistar foi realizado nos meses de Setembro e Outubro, neste ano de 2018. Os 

dias foram de acordo com a disponibilidade de cada produtor rural. A mesma foi um roteiro 

de perguntas, para fazer um questionamento ao produtor rural e, assim, se chegar às respostas 

esperadas. 

 

 

3.3 COLETAS DE DADOS 

 

O trabalho foi desenvolvido através da coleta de informações que serão fornecidas por 

cada produtor, sejam elas primárias ou secundárias, conforme Marconi e Lakatos (2010) são 

coletas de dados documentais restritas ou não. 

Para que o estudo aconteça, sendo de forma qualitativa, por meio de entrevista 

estruturada, participarão da mesma o proprietário da área rural, assim como suas respectivas 

esposas e, demais integrantes da família que se fizerem presentes no dia, para que se possa 

fazer o levantamento correto de todas as informações, que forem impostas nas questões. 

Ribeiro (2008 p.141) trata a entrevista como: 

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito 

do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores 

subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições 
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das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. 

 

As entrevistas foram agendadas previamente com os produtores, as quais aconteceram 

em suas propriedades no dia marcado, no mês de setembro e outubro neste ano de 2018. As 

entrevistas foram por meio de uma entrevista estruturada. 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos na pesquisa e fornecidos pelo produtor rural foram analisados, e 

assim, se chegando a uma resposta exata de qual a percepção do produtor rural, diante dos 

mecanismos de controle para suas tomadas de decisões. 

A análise qualitativa foi possível confeccionar quadros explicativos, sendo necessário 

uma analise mais profunda dos dados, garantindo que os mesmos sejam transformados em 

informações uteis, colaborando para o desenvolvimento e sucesso do projeto de pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

              Toda pesquisa, por mais simples que ela seja, visa obter resultados que justifiquem 

sua relevância, uma vez que os resultados são o coração de toda pesquisa. A analise dos 

resultados possibilita que sejam expostas informações, claras e objetivas, sobre determinado 

tema, tornando a compreensão da pesquisa mais clara. Assim, aqui serão apresentados os 

resultados obtidos com a aplicação do questionário com as três propriedades rurais 

selecionadas, bem como a analise dos mesmos. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES 

 

4.1.1 PROPRIEDADE 1 – PEQUENO PORTE 

 

Localizada no município de Tapejara/RS, na comunidade de Paiol Novo, com 4 

hectares de área total, residem na mesma o dono e sua esposa, tem dois filhos, mas os mesmo 

já não moram mais no interior, agora casados residem na cidade. A propriedade é dividida, 

pela criação do gado de leite, plantio de soja e milho, e alguns cultivos para o consumo 

próprio da família, como mandioca, batata, feijão, frutas e hortaliças. O faturamento mensal 

desta propriedade, passado pelo proprietário, é de em média $3.500,00 por mês, além de a 

renda complementar que a família tem, com a venda de produtos, produzida pela família, que 

saem pela cidade vender. O valor total da propriedade fica aproximadamente de $350.000,00. 

 

4.1.2 PROPRIEDADE 2 – MEDIO PORTE 

 

Localizada no município de Tapejara/RS, na comunidade de São Brás, com 100 

hectares de área total, residem na mesma o proprietário sua esposa e mais seis pessoas, sendo 

filhos e genros, teria mais uma filha, mas esta não mora mais junto da família, pois casou e, 

agora reside na cidade. Esta propriedade é dividida pela criação de gado de leite, avicultura, 

plantio de soja, milho e trigo, além do cultivo para consumo próprio da família, como 

mandioca, batata, frutas e hortaliças. A renda mensal da família por mês é média de 7.200,00 

e, a cada 45 dias como eles tem aviários, fecham os lotes para carregamento, no entanto entra 

mais uma renda para a família, em um valor aproximado, pois varia de lote, para lote, em 

torno de R$30.000,00. O valor da propriedade fica em torno de R$2.500.000,00. 
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4.1.3 PROPRIEDADE 3 – GRANDE PORTE 

 

Localizada nos municípios de Tapejara, Charrua e Gentil, no Rio Grande do Sul, ao 

todo com 800 hectares de área total, residem nas mesmas três proprietários suas respectivas 

esposas, e mais dois empregados, esta propriedade é dividida pelo plantio de soja, milho, trigo 

e aveia, ainda com a criação de gado de leite, e também o cultivo de produtos para consumo 

próprio. A renda mensal de cada Família desta propriedade é de mais ou menos R$8.300,00 

por mês. O valor total da propriedade fica em torno de R$18.000.000,00. 

 

4.2 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Os quadros que seguem abaixo fazem um breve relato das respostas passadas pelos 

produtores rurais de pequeno, médio e grande porte, mediante as perguntas que as foram 

realizadas nos meses de Setembro e Outubro, nas propriedades do interior no município de 

Tapejara/RS.  

Inicialmente buscou-se realizar a apresentação de cada produtor, há quanto tempo já 

estava no meio rural, quantas pessoas faziam parte da família e quais as atividades exercidas 

pelo grupo. 

 

Quadro 2: Apresentação do produtor rural 

PEQUENO PRODUTOR MÉDIO PRODUTOR GRANDE PRODUTOR 

Cursado somente até a 3ª serie do 

ensino fundamental, o pequeno 

produtor já faz parte da agricultura 

a 50 anos, os trabalhos realizados 

na propriedade são feitos somente 

por duas pessoas, havia dois filhos, 

mas agora já casados, saíram do 

interior e, foram para a cidade. Os 

proprietários, além da agricultura, 

comercializam produtos colhidos e 

fabricados por eles, dos quais saem 

pela cidade vender, para assim ter 

uma renda extra para família. 

Cursado somente até 4ª serie do 

ensino fundamental, o médio 

produtor já faz parte do meio rural 

a 40 anos, os trabalhos realizados 

na propriedade é feito pelo casal e 

mais quatro pessoas, sendo filhos, 

genro e nora, outra filha que fazia 

parte, não está mais no meio rural, 

pois, casou e foi morar na cidade. 

Além da agricultura, tem gado de 

leite, e trabalham também com a 

avicultura, para obterem uma renda 

a mais para a família. 

Cursado até o ensino superior em 

Administração, o grande produtor 

rural faz parte da agricultura a 25 

anos, os trabalhos são realizados 

por ele e mais sete pessoas, hoje é 

de sua inteira responsabilidade 

administrar a propriedade, pois 

depois que cresceu, seu pai deu a 

grande missão de cuidar da 

propriedade da família. Além da 

agricultura, que esta é bem ampla, 

trabalham também com algumas 

vacas de leite, mas estas apenas 

para o consumo próprio. 

  Fonte: Dados da pesquisa com base nas questões 1, 2, 3 do questionário. (Anexo) 
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Percebe-se que os menores produtores não possuem formação superior, por outro lado 

está há mais tempo na atividade rural. Também se pode salientar que um dos motivos pelo 

pouco estudo, como observado na entrevista, se dá pelo fato de não ter tido oportunidades 

devido às circunstâncias, ou seja, por falta de incentivo para cada vez mais seguir com os 

estudos, para assim se ter um melhor conhecimento. Como relatado pelos próprios produtores 

quando crianças estudavam e tinham que ajudar nos deveres da agricultura também, mesmo 

com pouca idade, com isso, acabou-se então que se indo ate determinado período de estudos e 

parando por ali mesmo, sem muito interesse de seguir em frente. Porem é indicado no estudo 

de Braun e Matini (2013) que 64,86% dos produtores, adquirem experiências nas atividades 

que exercem. Pode-se se perceber também que muitas vezes apenas os próprios proprietários 

continuam no meio rural, seus filhos acabam optando em sair do interior  para migrar para a 

cidade, em busca de estudos, dos quais com certeza irá ajudar muito a família em um futuro 

presente, seja financeiramente ou gerencialmente, mas claro sempre com inteira 

disponibilidade de voltar quando precisa, para ajudar seus pais, na agricultura.  

Em outro momento se apresenta como é a administração de cada propriedade, 

percebendo que nem todos os produtores fazem uso dos controles adequados. Sendo assim 

muitas vezes não identificando suas reais necessidades. 

 

Quadro 3: - Responsável pela administração da propriedade 

PEQUENO PRODUTOR MEDIO PRODUTOR GRANDE PRODUTOR 

Pequeno produtor, não tem 

ninguém que é responsável pela 

administração de sua empresa, não 

faz controles mensais, nem 

qualquer anotação, mesmo não 

havendo ninguém que ajude a 

tomar as decisões para a empresa, 

ele mesmo é quem toma as 

decisões. Mas para seguir uma 

programação para sua propriedade, 

tenta sempre fazer tudo certo, 

conforme sua renda, nada a mais. 

Médio produtor, não possui 

ninguém responsável pela 

administração da empresa, mas 

realiza controles na sua 

propriedade por meio de anotações 

em um caderno, de ano a ano. 

Assim tem um melhor controle 

para a programação de sua 

propriedade. 

Grande produtor possui 

responsável pela administração de 

sua empresa, próprio dono realiza 

um controle e ainda com a ajuda de 

um contador, para que tudo ocorra 

como desejado são feitas projeções 

de contas a pagar/receber, além de 

fluxo e caixa, tudo isso feito em 

anotações em cadernos manuais, 

além de uma planilha no Excel, 

tudo isso para ajudar nos bons 

negocio da empresa. 

Fonte: Dados da pesquisa com base na questão 4, 5, 6, 7, 8 do questionário. (Anexo) 

 

O pequeno produtor não faz controle algum sobre sua propriedade e não conta com a 

ajuda de pessoas especializadas no assunto, para melhor ajudar no seu gerenciamento, esse 
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achado também é indicado no estudo de Pagno (2016) em que a autora identifica que 66,7% 

dos produtos não possuem uma pessoa responsável pela administração rural, devido sua 

propriedade ser pequena, acha que não teria necessidade de ter alguém, para ajudar a cuidar 

de seu negocio. Tenta sempre fazer o possível, para que tudo ocorra dentro do que é 

planejado, pois faz somente o necessário para seu sustento e sobrevivência de sua família. 

Mas, não descarta a hipótese, de que sim, talvez uma vez ao ano, poderia ter a ajuda de 

alguém para comentar como estão indo seus negócios, ajudando a mudar o que for necessário. 

O médio produtor, apenas registra as operações de forma manual, não tem a ajuda de 

um profissional para auxilia-lo diante dos negócios de sua propriedade. Acredita e tenta fazer 

tudo da melhor forma, mas como disse, claro que nem sempre sai tudo como gostaria, pois no 

plantio devido o clima obter varias mudanças, nunca tem uma previsão exata do que poderá 

acontecer, então podem surgir perdas indesejáveis, das quais dará prejuízos para a 

propriedade.   

Já o grande produtor, devido sua grande quantidade de área produzida, sempre 

priorizou que não conseguiria dar conta sozinho diante de tudo que é necessário para utilizar 

para obter lucros desejáveis. Claro que do seu começo até hoje ouve grandes mudanças no 

tamanho da propriedade, tais mudanças que, teve que obter ajudas especializadas para poder 

dar conta de toda propriedade. Acredita que sempre é preciso melhorar, que sempre tudo deve 

ser feito da melhor forma possível, para ter lucros desejáveis, mas claro que com o clima 

nunca se pode saber o que vai acontecer. No entanto, fazendo tudo corretamente podem-se 

prevenir de grandes perdas, afirma o produtor na entrevista. Esses achados também são 

apresentados nos seguintes estudos de Vorpagel, Hofer, Sontag afirmam que 64% dos 

agricultores fazem o controle manual de suas atividades, apenas 13% dos produtores rurais 

administram suas atividades por meio de planilhas no Excel e, 2% com auxilio de escritório 

contábil. E, Braun e Martini (2013) afirmam em seu estudo, observou que 89,19% realizam 

algum tipo de anotação ou registro das atividades e 11,81% responderam que não realizam 

nenhum tipo de registro das atividades. 

Além de tudo isso, tenta se demonstrar como o produtor, faz a apuração de resultados 

de um ano a outro, em que ele se embasa para a tomada de suas decisões em anos seguintes, e 

como é feito a distinção dos bens de sua propriedade.   
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Quadro 4: - Apuração de resultado das safras e distinção de bens das propriedades 

PEQUENO PRODUTOR MÉDIO PRODUTOR GRANDE PRODUTOR 

Pequeno produtor tenta apurar a 

lucratividade de cada safra, 

mediante a diferença de um ano a 

outro, mesmo pela pouca 

quantidade que é colhida, assim ele 

terá uma base para um próximo 

ano. Como ele não tem maquinário 

próprio ele terceiriza, e com isso se 

caso haja um desgaste no 

maquinário que esta sendo 

utilizado em sua propriedade, fica 

acertado desde o inicio que a 

metade ou uma parte e paga pelo 

dono da terra. Como é pouca área 

produzida, não tem muita 

rotatividade de dinheiro, não tem 

retirada de salario mensal, tudo é 

pago com o dinheiro da 

propriedade, sendo contas pessoais 

ou da empresa, claro que obtendo 

algum mecanismo de controle, 

ajudaria muito nesse ponto. 

Médio produtor já tenta apurar a 

safra de uma forma diferente, 

sempre tenta manter em ordem 

para que no próximo ano tenha em 

que se basear, e tentar melhorar. 

Tem um valor aproximado de 

R$2.500.000,00 em maquinários 

agrícolas, sendo dois tratores, uma 

colheitadeira, um caminhão, e 

diversos tipos de implementos. 

Considera e muito o desgaste das 

maquinas como despesas pois caso 

algum dia de problema em 

qualquer que seja, será retirado da 

produtividade para cobrir as 

despesas geradas pelas mesmas. 

Distinção entre bens da empresa e 

pessoa física, não são feitas, tudo é 

feito em conjunto, mas sabe que se 

fosse separado, teria uma melhor 

organização. 

Grande produtor apura todos os 

anos a lucratividade de cada safra, 

para assim nos ano seguintes ter 

uma melhor base podendo 

melhorar no que for necessário. 

Tem um valor aproximado de 

R$5.000.000,00 em maquinários 

agrícolas, sendo três colheitadeiras, 

quatro caminhões, dois tratores e 

diversos implementos. Os 

desgastes com equipamentos e 

maquinas, também considera como 

uma despesa, pois querendo ou 

não, haverá concertos, 

manutenções, troca e, precisa ser 

retirado da produção para esse fim. 

É feita a distinção entre os bens da 

empresa e pessoa física, mas, 

porém caso algum momentos 

precise ser retirado um dinheiro a 

mais da propriedade, é pego, mas 

tudo anotado e assim que possível 

posto de volta. Ter mecanismos de 

controle é muito importante, pois, 

são com eles que obtemos bons 

resultados e grandes negócios, 

satisfazendo nós produtores rurais. 

Fonte: Dados da pesquisa com base na questão 9, 10, 11, 12, 13, 14 do questionário. (Anexo) 

 

Pode-se analisar que cada produtor rural, tem seu modo de controle da propriedade, 

não fazendo nenhuma anotação, apenas anotações manuais, ou ate mesmo como o grande 

produtor faz, em uma planilha do Excel. Conforme estudo de Braun e Martini (2013), afirma 

67,57% utiliza-se de anotações e registros efetuados em cadernos/ ou cadernetas no 

gerenciamento da propriedade, 8,11% utilizam programas de gestão específicos para a 

atividade rural, 8,11% utilizam planilhas no computador, 2,7% escritório de contabilidade e 

13,51% não utilizam nenhum controle gerencial. Mas para que o produtor consiga se mantiver 
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cada vez mais ativo no mercado, com suporte financeiro adequado e ferramenta que auxiliem 

cada vez mais no seu melhor gerenciamento e na tomada de decisões o produtor necessita de 

conhecimentos gerenciais tais como controle de custos, fluxo de caixa, depreciação os quais 

ajudem ainda mais no seu melhor controle, como todos mencionaram, sempre precisam de 

mais conhecimento, pois não se pode parar no tempo. 

E por fim, buscou identificar-se como são os controles das perdas, como é feita a 

organização de cada propriedade e, se utilizam seguros para seu melhor auxilio no campo. 

 

Quadro 5:  Controle de Perdas, organização e seguro da propriedade rural 

PEQUENO PRODUTOR MÉDIO PRODUTOR GRANDE PRODUTOR 

Controle de perdas é apenas feitas 

das plantações, pois como diz o 

produtor, se é perdido, lá no fim 

fara falta. Como o pequeno 

produtor não tem um controle em 

sua propriedade considera isso 

como muito ruim. No momento da 

produção nunca parou para pensar 

o que realmente deve ser feito para 

identificar com antecedência 

quanto precisa produzir para 

chegar a um lucro satisfatório, 

sempre tenta seguir suas 

percepções. Mas, nunca deixa de 

pesquisar preços e a qualidade dos 

produtos, mas tentando sempre ter 

poucos gastos, para assim tentar ter 

uma produção de bons resultados e 

economia. Suas documentações 

são todas guardadas, para possíveis 

necessidades, ter em mãos. E por 

fim, nos passou que possui um 

seguro em sua área de produção, 

pro agro, pois assim, tens uma 

garantia em possíveis perdas. 

Médio produtor faz controle 

sempre que possível e necessário 

de todas as suas perdas, pois além 

de se gastar com essas perdas, será 

uma perda grande e bem maior na 

hora do fim. Tenta fazer um 

controle próprio de sua 

propriedade, mas acredita que 

precisa melhor e muito, se tiver um 

melhoramento de seu controle com 

certeza teria lucros bem mais 

satisfatórios. Tenta sempre calcular 

de um ano a outro as diferenças de 

safras, para poder no próximo ano 

chegar a lucros melhores. Para que 

isso aconteça, se baseia em bons 

preços e qualidade. Suas 

documentações são todas 

guardadas, para possíveis 

necessidades, e como diz, além 

disso, temos e tentamos todos os 

anos manter nossa produção 

protegida, temos segurado de boa 

parte de nossas safras, com Pro 

agro, para assim termos uma boa 

garantia de nossa produção. 

Grande produtor se diferencia um 

pouco a mais das outras 

propriedades. Tenta manter sempre 

tudo em ordem, todos os gastos 

perdas, são controlados para tentar 

sempre recuperar depois. De um 

ano a outro, sempre é anotado para 

já se ter um conhecimento do que 

pode ser melhorado para o próximo 

ano. Nada é jogado fora, tudo é 

guardado, pois como ele mesmo 

disse nunca se sabe se ira precisar, 

mas estando guardado sei que se 

precisar estará lá. Qualidade e bons 

preços são os melhores pontos que 

olhamos na hora da negociação de 

qualquer coisa, pois são esses 

pontos que nos ajudam a negócios 

bons. Jamais deixamos nossas 

propriedades, sem seguros, pois 

nunca sabemos o que o clima pode 

fazer, então sempre temos tudo em 

ordem. 

Fonte: Dados da pesquisa com base na questão 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 do questionário. (Anexo) 
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Como se percebe todos os produtores tenta agir da melhor forma possível, sendo 

organizados na gestão e pensando sempre para o melhor da propriedade, para obter lucros e 

resultados satisfatórios. Mas, claro que se todos obtivessem a ajuda de uma pessoa 

especializada sobre sua empresa, ou ate mesmo somente para os ajudarem, talvez suas 

empresas fossem cada vez mais organizadas, claro que se pode observar que todas, cada uma 

do seu jeito tem sua organização. Mas sabe-se que como a produção rural cresce a cada ano, 

tudo em seu tempo, mas com mudanças constantes, chegara um momento que sozinho não 

conseguirá dar conta. 

Cada propriedade rural é única, sendo gerenciada por seus proprietários de forma 

singular. As características de cada propriedade sofrem as alterações de acordo com o seu 

tamanho, quanto maior for seu espaço maior com certeza serão os seus controles. 

Os produtores rurais, muitas vezes optam por realizarem outras atividades na 

propriedade além da agricultura, com isso cabe ao produtor rural ver qual será essa atividade, 

logo, quanto mais atividades realizadas dentro da propriedade maiores serão suas 

responsabilidades, bem como uma maior quantidade de dados será criada. Mas tudo isso, 

depende muito de cada propriedade. Conforme destacado no quadro quatro acima, sobre 

pesquisas de preços, a autora Pagno (2016), afirma que 98,67% dos produtores rurais buscam 

melhores preços, realizando pesquisas e investindo de forma mais prudente. 

 

4.2.1 RESUMO DOS RESULTADOS  

              

Por meio das informações coletadas, percebe-se que não são todos os produtores que 

tem o interesse de controlar totalmente suas atividades, das quais realiza dentro de sua 

propriedade, o pequeno produtor acredita que sozinho pode dar conta de controlar sua 

propriedade devida seu tamanho, o médio produtor no momento não conta com auxilio de 

ninguém especializado para dar suporte no controle de sua propriedade, mas acredita que seria 

muito bom procurar ajuda e, por fim o grande produtor obtém ajuda especializada, pois 

devido ao tamanho de sua propriedade necessita de apoio para seus controles. Quando o 

produtor não identifica quais são as reais necessidades do seu negócio, não conseguindo 

determinar o melhor caminho a ser seguida, deixa sua propriedade a riscos de imprevistos, 

estes que não são desejáveis por ninguém. 

 Podem-se identificar as principais dificuldades que o produtor rural possui através de 

informações de sua propriedade, uma vez que, o agricultor apenas considera os dados que são 

importantes, deixando de fazer uso de diversas informações necessárias. Com a ajuda de 



40 

 

profissionais e controles corretos torna-se menos difícil entender o que está se passando pelas 

propriedades, sendo assim, possível determinar os resultados, não havendo assim, 

informações erradas. 

Uma das medidas a serem seguidas, seria entre os gastos da propriedade com os gastos 

da família, pessoa física, o que não é muito utilizado por vários produtores. Muitas vezes os 

produtores não determinam o quanto deve ser gasto com as necessidades da família, sendo 

assim, em algum momento, o produtor fara uso do valor que deveria ser utilizado para uma 

possível necessidade da propriedade, comprometendo assim as finanças da área rural. Guardar 

os documentos pessoais e da propriedade, também deve tornar-se uma rotina dentro da 

propriedade. Mantendo sempre organizado o agricultor possuirá ferramentas para a ajuda na 

tomada de suas decisões, mas somente poderá fazer uso desta ferramenta se as tiver em mãos. 

No meio rural como em qualquer outro setor, planejamento é fundamental, delimitar 

metas e tentar alcançá-las motiva todo e qualquer produtor a buscar sempre produzir mais e 

em maiores quantidades, obtendo assim uma melhor qualidade dos produtos também. 

Além disso, segundo Melo, Cunha e Bahia (2015) a contabilidade é um importante 

instrumento para os empreendimentos rurais, gerando informações que possibilitam analisar a 

situação da propriedade, fazendo uso de análises estruturais, de evolução e solvência, 

verificando quais são as fontes de financiamento e investimento, além da analise do tempo de 

retorno dos mesmos. A distância entre o produtor e o contador deve ser reduzida, fortalecendo 

o segmento agropecuário, tornando o contador cada dia mais importante para a manutenção 

das atividades dentro das áreas rurais. 

 

4.3 SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES 

 

Ao analisar os dados coletados pela aplicação do questionário e a realização da 

entrevista, constatou-se que os produtores, pequeno e médio porte não conhecem realmente o 

que a contabilidade é em si, quais são os reais benefícios que ela gera, bem como as 

competências de um profissional que atua nessa área. Logo, fica a sugestão que independente 

de ser, pequeno, médio ou, grande produtor rural, todos devem utilizar de mecanismos de 

controle, sejam eles custos e despesas, fluxo de caixa, depreciação de maquinas, distinção dos 

valores da empresa rural e pessoa física. Pois havendo esses controles, sejam eles manuais ou 

informatizados, ajudarão muito no crescimento de toda e qualquer propriedade rural, pois é 

com isso que o produtor irá ver onde precisa melhorar. Conversas com profissionais da área 

também seria bastante valido, para essas situações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo geral verificar quais os mecanismos de controle 

e a importância desses mecanismos para o produtor rural. Buscou-se ver quais são os meios 

de controle utilizados por este setor atualmente, com o desenvolvimento do campo que vem 

crescendo ano a ano, torna-se indispensável que o produtor passe a exercer a função de gestor 

de sua propriedade, obtendo sua atenção às coletas, analises e armazenamento de todos os 

dados referentes à empresa, garantindo assim uma maior certeza na hora da tomada de 

decisões. 

Considerando o que foi encontrado pode-se dizer que o produtor pequeno e médio 

porte não fazem uso de ferramentas gerenciais propriamente ditas, ou seja, eles mesmos 

utilizam mecanismos de controle, quase sempre manuais ou adaptados as suas necessidades, 

ou ate mesmo nem fazem uso algum de mecanismos para controlar sua gestão, apenas quem 

faz uso de controles de sua propriedade é o grande produtor. 

Sendo assim, não é possível identificar quais são os melhores meios de controle a 

serem utilizados pelo produtor rural, pelo simples fato de que cada propriedade é única, sendo 

comandada pelo seu próprio proprietário. Pode-se lembrar de que as ferramentas de controle 

podem colaborar na gestão de toda e qualquer propriedade, mas podendo não gerar beneficio 

esperados se implantado de forma incorreta. Independente da forma de controle que o 

produtor utilizar, seja ela mecanizada ou manual, é de grande importância que todo o 

agricultor delimite qualquer que for seu gasto, conseguindo assim apurar da forma mais 

correta os resultados obtidos na propriedade, evitando manter atividades que não trazem lucro 

nenhum. 

Com um melhor gerenciamento da propriedade, gastos podem ser diminuídos, lucros 

aumentados, sejam eles da atividade principal ou complementar exercida na empresa.       

Todos os apontamentos evidenciam a importância dos mecanismos de controle para o 

produtor rural, e quais fazem uso. Como o presente trabalho foi feito em apenas três 

propriedades do município de Tapejara- RS possui suas limitações, a principal delas é que 

todos os produtores, independente de seu porte, comecem a fazer uso de ferramentas 

contábeis para o auxilio de suas propriedades, e outro fato é de muito pouco conhecimento 

diante este assunto, tornando-os bem desconhecidos diante da contabilidade. 

Para futuras pesquisas, sugere-se uma analise mais aprofundada, dos meios de controle 

utilizados pelos produtores rurais, mencionando também sua importância, sendo possível 

visualizar como são ordenado cada dado e quais ferramentas podem contribuir para um 
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melhor gerenciamento das pequenas, média e, grandes propriedades. Evidenciando a 

importância que a contabilidade exerce para gerar informações mais confiáveis, delimitando 

quais as melhores ferramentas a serem utilizadas, bem como quais as informações 

indispensáveis para a tomada de decisão correta. 
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APÊNDICE A 

As perguntas abaixo servem como roteiro de entrevista a ser realizada com os 

agricultores para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso de ciências contábeis 

na FAT. 

 

1. Qual é o seu grau de escolaridade? 

2. Há quanto tempo trabalha no meio rural? 

3. Quantas pessoas colaboram dentro do trabalho realizado na propriedade? 

4. Realiza alguma outra atividade, além da agricultura, na propriedade? 

5. Possui uma pessoa responsável pela administração da propriedade 

6. Como são os controles da propriedade, quais são realizados? 

(  ) projeções de contas a pagar  

(   ) projeção de contas a receber  

(   ) Fluxo de Caixa (livro de entradas e saídas – pagamentos e recebimentos)  

(   ) Não realiza nenhum controle 

(   ) outros..... 

 

7. Caso realiza alguns desses controles, como os mesmos são realizados? 

(  ) por um software próprio  

(  ) em planilhas eletrônicas (Excel) 

(  ) anotações manuais 

( ) Outro 

 

8. Não usando nenhum destes controles, como é feita a programação financeira da sua 

empresa? 

 

9. É realizado o controle de custo dos insumos? 

 

10. Apura a lucratividade de cada safra? Se sim, detalhe como faz essa apuração? 

 

11. Tem conhecimento do valor total de máquinas e equipamentos utilizados em sua 

propriedade? 

 

12. Considera o desgaste das máquinas e equipamentos como despesas da produção e 

transporte dos grãos? 

 

13. É feita a distinção entre os bens da atividade rural e os bens da pessoa física, existe 

retirada de salário mensal dos proprietários que trabalham, ou vão pagando as contas 

pessoais juntamente com as contas da propriedade? 
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14. Achas importante ter mecanismos de controle para sua propriedade, porque? 

(   ) projeções de contas a pagar  

(   ) projeção de contas a receber  

(   ) Fluxo de Caixa (livro de entradas e saídas – pagamentos e recebimentos)  

(   ) orçamento (Comparar previsto com realizado) 

(   ) controle de custos (analisar custos por hectare, por safra(ano) 

 

15. Você faz controle do valor das perdas, como por exemplo, morte ou doença de 

animais, ou perdas de plantações por pestes ou tempestades? 

16. Como você considera o controle de sua propriedade? 

17.  Consegue identificar com antecedência  quanto precisa produzir para chegar a 

determinado lucro?, Se sim, como faz isso? 

18. Quais dados/informações leva em consideração para a tomada de decisão? 

19. Guarda todos os documentos, pessoais e/ou da propriedade, referentes às transações 

realizadas? 

20. Realiza pesquisa de preço no momento da compra de um bem e/ou insumos para a 

produção? 

21. Possui seguro da área rural? Qual? 

 

 

 

 

 

 

 


