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RESUMO 

Este trabalho busca identificar em que medida os dados coletados em uma propriedade rural, 

podem se transformar em indicadores confiáveis e relevantes no processo de tomada de 

decisões. Para isto foi selecionada uma pequena propriedade rural no município de Ibiaçá-RS, 

onde foram analisadas duas atividade principais trabalhadas na unidade, que são a pecuária 

leiteira e o cultivo da soja. Os dados foram levantados a partir de documentos coletados na 

propriedade e uma entrevista realizada com o proprietário, a fim de conhecer a estrutura 

organizacional da empresa. Os dados foram organizados em planilhas para melhor 

interpretação e após foram elaborados o Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do 

exercício. Através das demonstrações contábeis geradas foi realizada a análise vertical e 

horizontal da propriedade, com destaque as contas de maior relevância para cada atividade. 

Posteriormente, foram analisados os principais indicadores financeiro de interesse ao produtor 

rural, juntamente com uma análise da situação da propriedade, bem como indicadores não 

financeiros que complementam a análise visando identificar se as decisões e ações tomadas na 

propriedade estão sendo eficientes em relação a produção, mercado, etc. Os resultados 

apontaram que através dos dados coletados na propriedade é possível a análise de vários 

indicadores. Estes indicadores permitiram visualizar a situação da empresa ao longo de três 

anos, identificando seus pontos fortes e fracos, assim como analisou o desempenho de cada 

atividade desenvolvida em comparação a produção do estado e suas variações de mercado. Os 

indicadores alcançados pela análise das demonstrações contábeis mostraram a propriedade 

rural como uma empresa conservadora porém lucrativa, já que em ambas as atividades 

desenvolvidas e consegue atingir bons resultados. Nas duas atividades estudadas identificou-

se que sua produção está acima da média do setor, e vem aumentando suas vendas seguindo a 

tendência do mercado.  
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do avanço tecnológico, e principalmente pela representatividade que o 

agronegócio proporciona para economia brasileira, gestores e administradores rurais 

percebem cada vez mais a necessidade de criar estratégias para permanecer no mercado, 

produzindo cada vez mais e melhor. Desta forma, os proprietários rurais necessitam de 

ferramentas de apoio que os auxiliem no processo de tomada de decisões, com informações 

relevantes e confiáveis que possibilitem maiores acertos administrativos, gerando maior 

confiabilidade em suas estratégias como gestores, garantindo o sucesso desejado. 

Observa-se que a contabilidade rural, apesar de pouco utilizada pelos gestores rurais, 

tem grande responsabilidade no processo de geração de informações, pois é através dos 

registros das movimentações financeiras, econômicas e patrimoniais que são geradas as 

demonstrações contábeis da empresa. A partir destas demonstrações é possível identificar 

quais informações são de maior relevância para cada atividade desenvolvida na propriedade, e 

assim, gerar indicadores financeiros e não financeiros produzindo uma visão do passado, 

presente e uma possível previsão do futuro.  

O objetivo deste estudo é identificar em que medida os dados coletados em uma 

pequena propriedade rural, podem ser transformados em indicadores confiáveis e relevantes 

no processo de tomada de decisões. Para obter tais informações foram coletados dados de uma 

propriedade rural situada no interior de Ibiaçá, Rio Grande do Sul. Trata-se de uma 

propriedade familiar, herdada em uso fruto pelo proprietário no ano de 1982, onde o mesmo 

desenvolve duas atividades principais centrais: pecuária leiteira e cultivo de grãos. 

Os dados coletados na propriedade foram organizados de forma que foi possível 

elaborar o Balanço Patrimonial e Demonstração do resultado do exercício identificando os 

elementos de maior relevância, gerando indicadores financeiros e não financeiros confiáveis e 

relevantes. Destaco que para elaboração dos indicadores houve embasamento nas 

demonstrações contábeis gerada durante os anos de 2014, 2015 e 2016 considerando o ano 

civil. Vale ressaltar que uma das limitações deste estudo reside justamente na confiabilidade 

dos dados coletados, uma vez que o objetivo da pesquisa é a construção e análise de 

indicadores financeiros e não financeiros. 

Os resultados apontaram que através dos dados coletados na propriedade é possível a 

análise de vários indicadores, que permitiram visualizar a situação da unidade ao longo de três 

anos, identificando seus pontos fortes e fracos. Também, analisou-se o desempenho de cada 

atividade desenvolvida em comparação a produção do estado e suas variações de mercado, 
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possibilitando ao administrador da propriedade usar estas informações como base para tomada 

de decisões. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Diante do crescimento do agronegócio e sua importância para economia brasileira 

proprietários e administradores rurais se veem obrigados a produzir mais e com mais 

qualidade, ou seja, torna-se necessário inovar e avançar junto com o crescimento econômico 

do País. 

O agronegócio se ramifica em vários seguimentos como: agrícola que são as 

plantações de grãos, pecuária de leite e corte, avicultura, suinocultura, entre outros. Por 

diversas vezes pode-se encontrar em uma mesma propriedade o emprego de mais de uma 

atividade, o que dificulta ainda mais o controle de gastos, visualização do lucro e noções de 

investimento. 

Para que a propriedade funcione de forma organizada e lucrativa é importante que se 

melhore a qualidade das decisões, para isso é necessário que o gestor procure por informações 

confiáveis. Dessa forma, poderá analisar cada atividade que compõe o seu negócio 

separadamente, originando dados que possam ser estudados, além de gerar indicadores e 

avaliações que guiem as decisões a serem tomadas.  

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

A contabilidade rural, apesar de pouco utilizada, possuiu peculiaridades quando se 

pondera sobre o processo de gestão. Todos os dias os agricultores se encontram em um 

momento de tomada de decisões, ou seja, precisam decidir sobre o que produzir, como 

produzir, compras, vendas e, principalmente, onde investir para tornar-se mais atraente e 

competitivo ao mercado. Decisões como estas são tomadas diariamente pelos agricultores, o 

que faz com que tornem-se os administradores de seu próprio negócio. 

As informações coletadas nem sempre são úteis, e é necessário saber medir e avaliar 

com clareza, objetividade e tempo, quais informações são relevantes neste processo. Para que 

os dados tornem-se relevantes e gerem informações, é necessário fazer o levantamento e 

analisa-los separadamente de acordo com a atividade desenvolvidas pelo proprietário. 

No caso de uma propriedade rural com produção de grãos e pecuária leiteira é 

preciso questionar-se em que medida os dados coletados em uma propriedade rural podem se 

transformar em indicadores confiáveis e relevantes no processo de tomada de decisões? 
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1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Diante da problemática exposta, foi traçado o objetivo geral da pesquisa que consiste 

identificar em que medida os dados coletados em uma propriedade rural podem se transformar 

em indicadores confiáveis e relevantes no processo de tomada de decisões. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Coletar os dados referente as atividades desenvolvidas na propriedade durante 

o período de 3 anos. 

b) Identificar quais informações coletadas podem ser transformados em 

indicadores de relevância, analisando separadamente cada atividade. 

c) Organizar os dados coletados em planilhas, para melhor visualização do 

resultado. 

d) Destacar os principais indicadores financeiros e não financeiros de cada setor. 

e) Propor indicadores para a gestão financeira e de produção, de ambas as 

atividades. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A agricultura é uma das mais importantes atividades da economia brasileira, 

desempenhando papel fundamental no desenvolvimento do País. Em 2011 as atividades 

voltadas para o agronegócio representaram cerca de 22,15% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, alcançando uma soma de aproximadamente 918 bilhões de reais faturados 

(CEPEA, 2013). Uma gestão rural bem estruturada vem ao encontro com os resultados 

podendo trazer benefícios a toda uma sociedade como crescimento da economia e geração de 

empregos. 

Coletar informações gerenciais consistentes e reais que amparem no processo de 

tomada de decisões é um desafio enfrentado por todas as organizações e no caso de uma 

propriedade rural, este desafio não se altera. Na grande maioria das propriedades é visível a 

pouca organização das finanças e o baixo controle de custos de produção e manutenção da 

propriedade. Mesmo com os dados coletados é preciso entender quais destas informações são 

relevantes para a gestão da propriedade.  
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Gerar indicadores que possibilitem melhor visualização da real situação financeira, 

patrimonial e econômica da atividade, dará o embasamento necessário para que o 

administrador da propriedade erre menos e acerte mais, identificando desta forma onde e de 

que forma estão sendo aplicados ao retorno financeiro obtido. 

As informações apresentadas serão de grande importância para os produtores rurais 

que trabalham com atividade de produção da soja e pecuária leiteira, pois apresentam 

indicadores gerenciais específicos para cada atividade, oferecendo suporte no controle de suas 

atividades, podendo assim tornarem-se mais competitivos, sustentáveis e atrativos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO NO AGRONEGÓCIO 

Assim como vários outros setores, no Brasil, o agronegócio vem sofrendo uma 

evolução constante nos últimos anos o que faz com que um maior conhecimento destas 

atividades seja de grande relevância para economia brasileira. 

O Agronegócio brasileiro tem grande importância na balança comercial, 

participando com mais de 40% da pauta de exportação e sendo altamente 

superavitário, de modo a contribuir sensivelmente para evitar os déficits comerciais 

do Brasil. Outros indicadores relevantes para o agronegócio no Brasil referem-se à 

geração de empregos, ao custo para cada emprego gerado e à absorção dos gastos 

familiares (ULRICH, 2009, p. 10) 

O proprietário rural que souber analisar e identificar o potencial e limitações de sua 

propriedade, poderá diminuir os possíveis erros administrativos, gerando maior confiabilidade 

em suas estratégias como gestores, garantindo o sucesso desejado. Desta forma, Crepaldi 

(2005) afirma ser necessária a elaboração de demonstrações contábeis, gerando informações 

que permitam ao usuário, conhecer melhor seu patrimônio e os custos de suas atividades 

desenvolvidas, e destaca alguns pontos importantes: 

- Individualizar os custos da atividade produtiva; 

- Planejar e controlar as atividades exploradas; 

- Ter as receitas e despesas evidenciadas para o desempenho do negócio; 

- Conhecer o potencial de crescimento do investimento, e das atividades rurais; 

- Destacar o retorno dos seus investimentos, e principalmente saber o verdadeiro 

custo de sua produção. 

O agronegócio não trata apenas de atividades dentro da propriedade rural como 

também as atividades de suprimentos agrícolas (insumos), de armazenamento, de 

processamento e distribuição dos produtos. Agronegócio envolve todos que participam no 

processo direta ou indiretamente até o abastecimento dos consumidores. 

O agronegócio compreende a cadeia produtiva desde a fabricação de 

insumos, passando pela produção agropecuária e pela transformação, até o consumo. 

Ou seja, incorpora todos os serviços de apoio: pesquisa e assistência técnica, 

processamento, transporte, comercialização, crédito, exportação, serviços portuários, 

distribuidores, bolsas de negociação, até o consumidor final (SAVOIA, 2009, p.20) 

Ponderar sobre agronegócio engloba vários seguimentos tais como: agrícola que são 

as plantações de grãos, pecuária de leite e corte, avicultura, suinocultura, apicultura, 

sericicultura, piscicultura, entre outros. O administrador de uma propriedade que explore 
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qualquer destas atividades possuirá estoques, compras, vendas, patrimônio, dentre outras, 

tornando necessário um controle interno de todas estas operações, garantindo o bom 

funcionamento da entidade. 

De acordo com Neto, Carvalho e Moraes (2012, p. 4)  

São muitas disparidades detectadas entre o processo de gestão do 

agronegócio e as inovações tecnológicas ocorridas na produção e comercialização 

dos produtos”, isto porque, enquanto são feitos grandes avanços tecnológicos nos 

processos de produção rumo à modernidade e mecanização, tem-se deixado em 

segundo plano às questões relativas à gestão dos empreendimentos do ramo do 

agronegócio. 

Para se obter uma boa gestão em agronegócio faz-se necessário planejamento e 

estratégias que podem ser auxiliadas pelos registros contábeis, relatórios internos e 

informações coletas durante um determinado período. 

Agronegócio é o reflexo do que uma empresa rural produz, e registrar corretamente a 

contabilidade, é um dos principais passos para se interpretar as informações e evidenciar a 

eficiência da empresa. Pois, através da contabilidade, é possível gerar índices que revelam se 

esta empresa está gerando lucro ou não, assim como outras informações que se deseja 

alcançar. Crepaldi (2005) afirma que a Contabilidade Rural destaca-se como o principal 

instrumento de apoio às tomadas de decisões, controlando as operações da empresa rural. 

A implantação da contabilidade rural faz-se necessária para uma boa gestão, uma vez 

que proporciona um gerenciamento eficaz, apresentando o controle dos ativos e passivos da 

empresa agrícola, monitorando seus custos e despesas visando lucratividade nas atividades 

desenvolvidas. 

O agronegócio, por utilizar poucas ferramentas em seu processo de gestão, pode 

facilmente encontrar problemas ao observarmos o controle de caixa da produção, pois por 

diversas vezes os custos da produção são confundidos com os gastos particulares. Gerando 

dificuldade na hora de apurar adequadamente o lucro do seu negócio. 

Gestão em agronegócio trata não apenas de saber contabilizar seus custos e despesas, 

mas sim saber interpretar as informações coletadas por seus administradores, transformando-

as em índices que gerem um parecer da situação financeira, econômica e patrimonial da 

empresa, com uma visão do passado, presente e uma previsão do futuro. 

As decisões tomadas em uma propriedade rural não devem ser baseadas em meras 

intuições de seu administrador, e tão pouco, deve-se simplesmente seguir os rumos de outros 

empreendedores que atuam no mesmo setor, sem saber o que estas decisões podem gerar. 
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O processo de gestão engloba decisões que devem ser baseadas em instrumentos de 

análise, que proporcionam informações confiáveis sobre fatores que influenciam o 

desemprenho da atividade desenvolvida na propriedade. Estes instrumentos são denominados 

de indicadores, e fornecem informações relevantes sobre o andamento do negócio, permitindo 

assim manter ou corrigir os rumos do empreendimento analisado. 

 

2.1.1 Agricultura familiar 

Ao falarmos em gestão em agronegócio torna-se oportuno fazermos algumas 

considerações sobre a agricultura familiar. Pois estudo realizado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) (2007), acompanhou a evolução das cadeias produtivas da 

base familiar de 1995 a 2003. Este estudo destacou que o peso da participação das cadeias 

produtivas da agricultura familiar para a geração de riqueza no país, chega a 10% PIB 

nacional entre 1995 a 2005, aproximadamente um terço do total das cadeias produtivas 

agropecuárias no mesmo período. 

Em 2006 estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

identificou que a maior parte dos estabelecimentos agropecuários do Rio Grande do Sul (RS) 

enquadra-se nos critérios definidores da agricultura familiar. Foram identificados 378.546 

propriedades neste período, abrangendo 6,172 milhões de hectares. Segundo IBGE o RS é o 

terceiro estado brasileiro com maior número de pessoal ocupadas na agricultura familiar (Feix 

e Júnior, 2015 apud IBGE). 

Para classificar uma propriedade como agricultura familiar ou agronegócio, é 

necessário compreender algumas características que as diferem. Conforme Lei Federal, nº 

11326 de julho de 2006, a caracterização da agricultura familiar é a seguinte. 

 A área do estabelecimento ou empreendimento rural, não excede quatro 

módulos fiscais.  

 A mão de obra utilizada nas atividades econômicas desenvolvidas é 

predominante da própria família.  

 Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 

do seu estabelecimento ou empreendimento.  

 O estabelecimento ou empreendimento é dirigido pela família.  

Outras características marcantes devem ser levadas em consideração ao caracterizar 

uma propriedade familiar, como estrutura, venda do produto, diversidade de cultura entre 

outros. Através destas pode-se identificar se uma propriedade classifica-se como agronegócio 

ou agricultura familiar.  
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CARACTERÍSTICAS AGRONEGÓCIO AGRICULTURA FAMILIAR 

Área Mais de 4 módulos fiscais Até 4 módulos fiscais 

Mão de obra Pessoal Contratado Familiar 

Plantio Poucas culturas Cultura diversificada 

Estrutura 
Cultivo, processamento, transporte 

e vendas. 

Cultivo, entrega em cooperativas 

locais 

Venda de produto Normalmente grandes quantidades Normalmente pouca quantidade 

Objetivo Financeiros 

Gerar receita para a empresa e 

acionistas (caso tenha). 

Grandes quantidades. 

Gerar receita e sustentabilidade a 

família. 

Pouca quantidade. 

Quadro 1 Principais diferenças entre agronegócio e agricultura familiar 

Fonte: Lei Federal nº 11326 de julho de 2006, adaptado pela autora (2017) 

 

Portanto, a agricultura familiar é aquela em que a família realiza o trabalho na 

unidade produtiva, podendo produzir tanto para sua subsistência como para o mercado. 

Normalmente a diversificação de cultivo o que configura uma estratégia adotada pela família, 

para gerar receita em diferentes épocas do ano, já que normalmente sua produtividade é 

menor do que no agronegócio. 

Em geral as famílias que se enquadram na agricultura familiar possuem poucos 

recursos para investimento, portanto, tendem a realizar somente o cultivo da plantação, ou 

criação de animais, pois encontra dificuldades em realizar outras atividades como transporte 

do produto, processamento ou até mesmo a venda, sendo assim depende de um terceiro para 

intermediar sua venda. 

Por explorarem as mesmas atividades, tanto gestores em agronegócio quanto na 

agricultura familiar passam por dificuldades em seu processo de gestão, por informações mal 

interpretadas ou até mesmo por falta de um controle mais intenso de seus custos e despesas. 

Assim um controle gerencial mais efetivo é tão importante a agricultura familiar quanto ao 

agronegócio, pois ambas necessitam de informações confiáveis em seu processo de tomada de 

decisões.  

 

2.2 CONTABILIDADE RURAL 

Registrar todas as movimentações financeiras, patrimoniais e econômicas realizadas 

por uma pessoa ou entidade explica o objetivo da contabilidade, traduzindo assim sua 

principal finalidade. A partir destes registros sua função é gerar demonstrações contábeis 

relevantes e confiáveis a seus administradores, auxiliando-os no processo de tomada de 

decisões. 

Desde os primórdios a Contabilidade tem como principal objetivo o controle do 

patrimônio e apoio na tomada de decisão para que esse venha a ter continuidade e 
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crescimento. A Contabilidade tem papel relevante para o processo de desenvolvimento, pois o 

suporte para uma boa gestão e administração de uma organização, é dado pelas informações 

geradas por essa ciência (HOSS, 2006). 

O estudo da contabilidade pode ser aplicado de modo geral ou em uma atividade 

especifica, abordando especificamente o ramo da atividade do qual se deseja extrair 

informações como custos e despesas ou apenas verificar a situação patrimonial de sua 

entidade.  

Assim do mesmo modo que a contabilidade geral auxilia os administradores de 

grandes empresas a contabilidade rural também pode auxiliar ao produtor rural gerando 

informações úteis e relevantes para sua administração. Segundo descrição apresentada por 

Rios (2008, p. 13), “toda entidade bem assessorada, apresenta melhor desempenho. Numa 

entidade rural, tal premissa também é verdadeira. Se os proprietários rurais utilizassem mais 

as ferramentas da contabilidade rural, poderiam ter melhores resultados”. 

Através da contabilidade rural é possível obter maior controle nos processos de 

gestão, sejam eles internos ou externos. Porém a contabilidade rural no Brasil vem sendo 

pouco explorada, verifica-se pouco interesse da parte dos produtores em obter um controle 

contábil de suas atividades deixando de usufruir as informações que a mesma pode 

proporcionar. 

Uma das ferramentas administrativas menos utilizadas pelos produtores brasileiros é, 

sem dúvida, a contabilidade rural, vista, geralmente, como uma técnica complexa em sua 

execução, com baixo retorno na prática. Além disso, quase sempre é conhecida apenas dentro 

de suas finalidades fiscais. A maioria dos produtores sujeitos à tributação do Imposto de 

Renda não mostra grande interesse por uma aplicação gerencial, relegando toda sua 

contabilidade a profissionais da área contábil (CREPALDI, 1998, p. 73). 

Ao apresentar suas demonstrações contábeis, a contabilidade pode gerar informações 

de relevância ao administrador rural podendo evidenciar necessidades da propriedade e 

auxiliando a criar uma base solidada para as decisões que devem ser tomadas ao longo do 

processo de produção até o momento da venda de seu produto. Segundo Crepaldi (1998, p. 

76) “a finalidade da contabilidade rural é de orientar as operações agrícolas e pecuárias; medir 

e controlar o desempenho econômico financeiro da empresa e de cada atividade produtiva 

individualmente”. 

Obtenções de dados contábeis relevantes e confiáveis ocorrem a partir da 

conservação de uma contabilidade legitimista, capaz de registrar todas as transações 

econômicas, e através das demonstrações contábeis, analisar e interpretar esses dados. 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/imposto_de_renda
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/imposto_de_renda
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/contabilidade
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A contabilidade rural desdobrou-se em critérios de classificação de contas, 

igualmente evoluiu em ferramentas para melhor adaptação do gestor da propriedade, 

mudanças surgiram com peças de orçamento mais analíticas e detalhadas, também como 

utilização de planilhas e controle de fluxo de caixa. Para Sell (2004, p. 15), “todas as 

informações da empresa passam pela Contabilidade, e esta deverá, da melhor forma possível, 

evidenciar as informações de que os gestores necessitam para as tomadas de decisão”. 

 

2.3 PARTICULARIDADES DA CONTABILIDADE RURAL 

A contabilidade rural possui algumas peculiaridades em relação ao seu registro que 

as diferenciam das demais atividades. Devido às etapas que devem ser desenvolvidas pelo 

produtor rural, é preciso conhecimento na área e compreender suas técnicas de lançamentos e 

registros para melhor compreensão e analise de seus relatórios. 

Para que a análise financeira e econômica transmitam informações confiáveis e 

relevantes é indispensável que o analista conheça a atividade desenvolvida pela propriedade, e 

suas características, para posteriormente poder assessorar o administrador rural em sua 

tomada de decisões. 

 

2.3.1 Particularidades da atividade agrícola 

A atividade agrícola passa por diversas etapas antes do cultivo de seu produto, 

preparação do solo, plantio, colheita e produtos colhidos, todas estas etapas devem estar 

registradas junto a contabilidade, porem para tais registros deve-se observar as seguintes 

particularidades. 

 Exercício Social: este na atividade agrícola se diferencia das demais atividades 

como comércio e indústria, pois o ano agrícola também corresponde a 12 meses, porem se 

inicia no cultivo até a colheita, seu exercício social termina logo após o ano agrícola.  

Isso acontece pelo fato de as despesas e receitas não acontecerem dentro de um 

mesmo ano, diferente das demais empresas que apresentam receitas e despesas constantes o 

ano todo. No caso de propriedade com mais de uma atividade Marion (2012) explica que o 

ano agrícola deve ser fixado em função da cultura de maior representatividade econômica.  

 Culturas temporárias e permanentes: As empresas rurais que atuam na 

atividade agrícola devem desenvolver dois métodos para efetuar sua Contabilidade quanto a 

apropriação de custos, um para as culturas temporárias e outro para as culturas permanentes 

(CREPALDI,2012). 
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Para identificar a qual categoria a cultura se enquadra, devem-se seguir os critérios 

de classificação que cada uma apresenta, para posteriormente adaptar como seus custos e 

despesas devem ser registrados junto a contabilidade. Segundo descrição apresentada por 

Marion (2005, p. 38) a classificação das culturas são denominadas da seguinte maneira: 

Culturas temporárias - são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita, 

geralmente de plantio anual, chamadas de hortícola e forrageira: Cereais, Hortaliças, 

Tubérculos, Plantas oleaginosas, Especiarias, Fibras e Floriculturas [...] Culturas 

permanentes - são aquelas vinculadas ao solo por mais de uma colheita ou 

produção, chamadas de arboricultura: Florestamento, pomares, vinhedos, olivais, 

seringais, canaviais, etc.  

Na cultura temporária os custos com formação e com colheita são contabilizados no 

Ativo Circulante, com uma conta chamada “Cultura Temporária” em uma sub-conta “Cultura 

em formação”, classificada assim em estoques (MARION 2012). 

Após a colheita está conta será baixada pelo seu valor de custo e transferida para uma 

conta onde serão registrados todos os custos referentes a colheita. Marion (2012) sugere que 

está conta seja denominada como “Produtos Agrícolas”. No momento da venda deste produto 

ele é baixado de Produtos Agrícolas e transferido para uma conta de resultado chamada assim 

de Custo do Produto Vendido. 

Quanto a cultura permanente os custos para a formação de sua cultura são registrados 

no Ativo Permanente. Marion (2012) sugere que esta conta seja registrada como “Cultura 

Permanente em Formação”, tendo como subconta o nome da cultura. 

Após a formação da cultura transfere-se os custos da conta “Cultura Permanente em 

Formação” para uma conta denominada “Cultura Permanente Formada”, permanecendo no 

Ativo Permanente, a partir deste momento os custos que vierem a surgir devem ser registrados 

no Ativo Circulante em uma conta de estoque, denominada por Marion (2012) como 

“Colheita em Andamento”. 

Ao final da colheita o valor acumulado em “Colheita em Andamento” é transferido 

para conta “Produto Agrícola” (Ativo Circulante), registrado como estoque. Da mesma 

maneira que a Cultura Temporária, quando os produtos forem vendidos serão transferidos 

para conta de resultado como “Custo do Produto Vendido”. 

Outras questões especificas da atividade rural devem ser levadas em consideração 

como: ciclo financeiro, riscos de clima, pragas e doenças, pois decisões tomadas podem ser 

diferenciadas ao considerados tais características no setor. 

 Custos x Despesas: estes devem ser analisados e registrados em sua 

contabilidade conforme sua classificação. Marion (2012) classifica custos e despesas da 
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seguinte forma, custo da cultura são todos os gastos identificáveis direta ou indiretamente 

com a cultura, como semente, adubos, mão de obra, combustível, depreciação de máquinas e 

equipamento utilizados na cultura. 

Como despesa do período entende-se todos os gastos não identificáveis com a 

cultura, portanto devem ser apropriada como despesa do período. São as despesas de venda, 

despesas administrativas, e despesas financeiras. 

Quanto aos gastos com melhorias do solo, para propiciar o desenvolvimento das 

culturas agrícolas que beneficiam mais de uma safra (desmatamento, destocamento, 

terraplanagem), estes devem ser contabilizados por seu valor original, no Ativo Diferido 

sendo amortizados ao longo dos anos. Marion (2012), afirma que para estes registros o título 

da conta mais adequada seria “Melhorias”, que significa incremento da capacidade produtiva, 

envolvendo reforma significativa no Ativo de propriedade da empresa. 

 Depreciação, amortização e exaustão: estas contas registradas no ativo como 

credoras, significam o esgotamento e desgaste de um Ativo Imobilizado, refletindo o custo da 

utilização dos mesmos em um exercício contábil, de acordo com Marion (2012, p. 24). 

Enquanto a cultura estiver em formação, não sofrerá depreciação (ou 

exaustão), já que, nesse período, não existe perca da capacidade de proporcionar 

benefícios futuros, mas muito pelo contrário, essa potencialidade aumenta na 

proporção do crescimento da planta. A depreciação (ou exaustão), portanto, pode ser 

iniciada por ocasião da primeira colheita, ou primeira produção. 

A agricultura registra em sua contabilidade como depreciação bens tangível 

(máquinas, equipamentos), exaustão, aos recursos naturais esgotáveis (reservas florestais, 

petrolíferas) e amortização, aos bens intangíveis (marcas e patentes). 

 Perdas extraordinárias (involuntárias): a atividade agrícola está sujeita a 

perdas, pois depende de alguns fatores naturais para que a produção atinja sua totalidade, o 

clima é um dos principais fatores que influenciam para uma safra satisfatória. 

A ocorrência de fatores como geadas, inundações granizo, secas e outros eventos 

naturais, provocam perca da capacidade total da produção, ou até mesmo perca total da 

produção. Nestes casos o valor deve ser baixado do Ativo Circulante e registrado como perdas 

do período, influenciando na Demonstração do Resultado do Exercício. Para Marion (2012, p. 

24) “[...] mesmo que tal perda esteja coberta por seguro, não importando se culturas formadas 

ou em formação. Essas perdas serão classificadas como Despesas Não Operacionais.” 
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2.3.2 Particularidade da atividade pecuária 

A pecuária apresenta grande representatividade para econômica Brasileira, com 

parcela relevante junto às exportações do país. Essa atividade consiste na criação de animais 

como o objetivo de comercializá-lo.  

Segundo Marion (2012), pecuária apesar de ser popularmente conhecida como 

criação de gado, também está relacionada a criação de outros animais como: a produção de 

suínos, aves, equinos, ovinos, bufalinos, etc. A pecuária tem como responsabilidade principal 

disponibilizar para o mercado alimentos como carne, leite e ovos, servindo de base para 

alimentação humana. 

 Exercício social: a concentração de nascimento determinará o mês de termino 

do exercício social, pois assim como a contabilidade agrícola a pecuária não possui como 

regra o encerramento de seu exercício o ano civil. Também é comum a fixação do exercício 

social no mês seguinte à venda concentrada dos animais ao frigorífico, ou demais clientes. 

 Tipos de atividade pecuária: existem empresas que pelo processo de 

combinação de várias fases, obtém até seis alternativas de produção (especializações). 

 Cria para comercialização de animais;  

 Recria para comercialização de animais;  

 Cria e recria para comercialização de animais;  

 Cria, recria e engorda para comercialização de animais;  

 Cria, recria e engorda de animais para comercialização de seus produtos 

derivados, tais como leite, ovos, mel, sêmen etc;  

 Recria e engorda para comercialização de animais ou de seus derivados; 

Os custos dos animais destinados à engorda e comercialização devem ser registrados 

no Ativo Circulante – Estoque e dos animais destinados à reprodução ou à produção de 

derivados, no Ativo Permanente – Imobilizado (MARION, 2012). 

Os animais em crescimento serão registrados no Ativo Circulante – Estoque, até o 

momento em que estiver pronto para reprodução, neste momento o valor deverá será 

transferido para o Ativo Permanente-Imobilizado. 

 Depreciação: por considerar que os animais registrados no Ativo Imobilizado 

tratam-se de tangível de vida útil limitada, os mesmos perdem ao longo dos anos a sua 

capacidade de trabalho, este valor pode ser deduzido dos valores, registrando assim a 

depreciação destes animais. 

A depreciação não se inicia no período de crescimento do animal, segundo Marion 

(2012, p. 61) “A vida útil do rebanho de produção, para efeito de depreciação, será contada a 
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partir do momento em que estiver em condições de reprodução (estado adulto).” Ao atingir 

seu estágio de máxima eficiência inicia-se o processo de declínio, até perder sua utilidade, ou 

seja, depreciar-se totalmente. 

 

2.4 INDICADORES DE GESTÃO 

As decisões financeiras tomadas regularmente pelas empresas buscam basicamente 

os mesmos objetivos, que incluem captação de recursos e a aplicação dos valores adquiridos, 

encontrando assim um equilíbrio para um bom desempenho e geração de lucro a seus 

proprietários. Segundo Assaf Neto, (2006, p. 44), 

As decisões financeiras devem estabelecer a atratividade econômica da 

empresa promovendo sua continuidade e valorização. O retorno dos investimentos 

realizados deve, no mínimo satisfazer as expectativas de remuneração dos 

proprietários de capital (credores e acionistas) de maneira a viabilizar 

economicamente a empresa. 

Desta forma, para se ter uma boa gestão é necessário que o administrador da entidade 

possua consciência de qual são seus custos e despesas, para assim utilizar-se destes dados 

visando a minimização de custo e maximização da sua receita. 

Decisões tomadas cotidianamente, sejam elas financeiras ou econômicas, não devem 

ser tomadas de forma independente, pois é necessário entender que diversos fatores 

influenciam para o sucesso de uma empresa. Da mesma maneira qualquer atividade rural 

precisa de controles eficientes, pois as decisões tomadas diariamente afetam a lucratividade 

do negócio. 

Porém, as informações geradas na área rural nem sempre são registradas, grande 

maioria destas informações são guardadas apenas na memória, sendo esquecidas com o passar 

dos dias. Por mais simples que possam ser os lançamentos contábeis é importante o registro 

dos mesmos diariamente, pois são eles que darão o suporte necessário para correta 

interpretação dos resultados, ou até mesmo no momento de projetar novos investimentos. 

Muitos produtores, por não registrarem os fatos contábeis de sua propriedade ficam 

carentes de informações que mensurem seus resultados, sem ter conhecimento de quais 

atividades lhe são mais rentáveis, e até mesmo onde pode reduzir seus custos de produção. 

Decisões econômicas e financeiras influenciam diretamente no ativo e passivo de 

uma entidade, demonstrando assim sua estabilidade financeira e atratividade econômica. As 

decisões financeiras dividem o risco empresarial em duas partes: risco operacional e risco 

financeiro. 
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 Segundo Assaf Neto (2006, p. 49), 

O risco operacional é derivado do ativo da empresa, da natureza de sua 

atividade. Reflete a estabilidade dos negócios da empresa diante do comportamento 

da conjuntura econômica [...].O risco financeiro é determinado pelo endividamento 

da empresa. Evidentemente, níveis mais elevados de recursos de terceiros em 

relação ao capital próprio podem comprometer a capacidade pagamento em períodos 

de retração da atividade.[...] 

A análise das demonstrações contábeis por indicadores objetiva relatar com base nas 

informações contábeis a posição financeira, econômica e patrimonial da entidade, 

demonstrando ao gestor da entidade sua situação atual, passada e uma visão projetada de seu 

futuro. Para geração de tais informações, o analista utiliza várias demonstrações contábeis 

disponibilizadas pela contabilidade. Estes relatórios são elaborados periodicamente e 

distinguem-se em obrigatórios e não obrigatórios. 

Relatórios obrigatórios tratam das demonstrações contábeis definidas pela legislação 

societária, devendo ser publicadas com informações do exercício anterior. Companhias de 

capital abertos para maior clareza a seus acionistas devem publicar suas demonstrações 

contábeis a cada semestre. 

A Lei nº 11.638/2007 das Sociedades por Ações determina que ao final de cada 

exercício social (12 meses) qualquer empresa deve apurar as seguintes demonstrações 

contábeis: 

 Balanço Patrimonial (BP); 

 Demonstração do resultado do exercício (DRE); 

 Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado (DLPA), ou Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). 

 Demonstrações das origens e Aplicação de recursos. 

Quanto às informações não obrigatórias elas tratam principalmente de relatórios 

destinados ao uso gerencial interno das entidades. Tais relatórios têm como principais 

funções, complementar as demonstrações contábeis objetivando assim conclusões mais 

completas e confiáveis sobre a situação da empresa. Como informações não obrigatórias 

pode-se destacar. 

 Relatório da diretoria; 

 Notas Explicativas; 

 Parecer dos auditores; 

Uma análise aprofundada e bem executada por analistas que possuam conhecimento 

técnico necessário, podem transformar informações contidas nos relatórios contábeis em 
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indicadores de gestão confiáveis a seus administradores podendo influenciar decisões 

importantes no processo da empresa. Segundo Iudícibus (1998, p. 49) 

A análise balanço é uma arte, pois, apesar das técnicas desenvolvidas, não 

há nenhum critério ou metodologia formal de análise válidos nas diferentes 

situações e aceitos unanimemente pelos analistas. Dessa maneira é impossível 

sugerir-se uma sequência metodológica ou um inst5rumental científico capazes de 

fornecer diagnósticos sempre precisos das empresas. 

Os usuários que tendem a se beneficiar da análise das demonstrações contábeis de 

uma empresa são vários, dentre os principais podemos destacar os fornecedores, clientes, 

intermediários financeiros, acionistas concorrentes, governo e principalmente seus 

administradores. 

Indicadores sejam eles financeiros ou não financeiros, possuem a função de avaliar e 

expressar em números a situação de uma determinada atividade. Proporcionando a seus 

administradores e demais interessados, uma interpretação da real situação da empresa, 

podendo assim, os administradores, adotar decisões estratégicas baseado em informações 

confiáveis e relevantes. Ainda para Padoveze (2000, p. 147):  

“O objetivo básico dos indicadores econômico financeiros é evidenciar 

aposição atual da empresa, ao mesmo tempo em que tentam inferir o que pode 

acontecer no futuro, com a empresa, caso aquela situação detectada pelos 

indicadores tenha sequência.” 

Indicadores precisam gerar credibilidade, pois se tornam necessários para a rotina de 

gerenciamento da empresa. As informações devem ser cuidadosamente coletadas assegurando 

um resultado confiável e principalmente atendendo alguns critérios como seletividade, 

importância, clareza, abrangência, comparabilidade, estabilidade e rapidez de disponibilidade. 

Ao analisar-se um indicador devemos levar em consideração duas características 

principais que são: a comparação dos valores obtidos em determinado período em relação a 

períodos anteriores e o relacionamento destes valores com outros afins. 

 Em ambos os tipos de analises utiliza-se a comparação visando identificar quão 

longe está o indicador apresentado daquilo que se deseja alcançar. Assim, a comparação de 

valores e a análise de indicadores oferecerá um aspecto mais eficaz e claro da situação em que 

a empresa se encontra. Botelho (2003) ensina que é preciso estar constantemente atento aos 

indicadores para que eles sejam efetivamente utilizados pelos gerentes. Chama isso de 

gerenciamento, quando, com base nas informações do sistema de indicadores, é possível 

tomar decisões ou interferir em processos de forma competente. 
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Para adquirir o conhecimento da situação de uma empresa este processo de 

comparação é indispensável. Entre os métodos que podem ser utilizados para tal comparação 

destacaremos três deles, que são representados pela análise horizontal, análise vertical e 

análise através de índices. 

 Análise Horizontal, trata-se de uma análise temporal onde os valores de uma 

mesma conta são analisados através dos anos, ou seja, em diferentes exercícios sociais. Deve 

se estabelecer um ano base para análise, e a partir deste verificar a evolução dos anos 

seguintes. 

Outra maneira de executar uma análise horizontal é tomar como base o exercício 

anterior ao que está sendo analisado, possibilitando assim uma análise da evolução em um 

período mais curto de tempo. Seguindo Iudícibus (1995, p. 74) "Uma vez que os balanços e 

demonstrações de resultados estejam expressos em moeda de poder aquisitivo da mesma data, 

a análise horizontal assume certa significância e pode acusar imediatamente áreas de maior 

interesse para investigação.” 

                            Número-índice = 100
b

d

V

V
 

Onde o número índice é a relação existente entre o valor de uma conta contábil em 

determinada data ( dV ), e seu valor obtido na data base ( bV ).  

Outra informação relevante ao tratarmos de análise horizontal, é o desenvolvimento 

deste método com bases negativas.  

Nestes casos a proporção do resultado, não traduz corretamente a 

evolução dos valores, pois ao trabalharmos com números negativos, o número índice 

torna-se aritmeticamente positivo. Estas inversões de sinais do número índice reflete 

um comportamento contrário ao que realmente se identificou, pode ser solucionado 

alterando-se o sinal do valor base e demais números calculados. Tornando assim 

mais fácil a interpretação e evolução calculadas (ASSAF NETO, 2006, p. 119) 

Em relação ao agronegócio, este método pode gerar informações importantes a seus 

administradores como a variação do lucro ao longo de um determinando período, e também a 

identificação de qual atividade desenvolvida em sua propriedade, vem provocando maior 

lucratividade durante os anos. 

Informações contidas nesta análise evidenciam tendências passadas e futuras de cada 

valor contábil, demonstrando que decisões tomadas em anos anteriores, podem estar afetando 

o desenvolvimento da empresa. 
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Outro método utilizado para análise das demonstrações contábeis e geração de 

indicadores eficientes é: 

 Análise Vertical, também trata-se de um processo comparativo, porém esta 

análise desenvolve comparações relativas entre valores afim, encontrados no mesmo 

demonstrativo, ou seja, visa relacionar uma conta ou um grupo de contas com um outro valor 

relacionável. 

Através desta análise pode-se avaliar a representatividade de cada conta em relação 

ao total do Ativo e Passivo, assim como quanto cada conta representa na formação do lucro 

ou prejuízo apurado na DRE. Ainda segundo Padovezze (1996, p.118) “a análise da estrutura 

da demonstração de resultados e do balanço patrimonial, buscando evidenciar as participações 

dos elementos patrimoniais e de resultados dentro do total.” 

Da mesma maneira que a análise horizontal, a análise vertical também pode e deve 

ser aplicada pelos administradores rurais. Este método pode ser aplicado em qualquer 

demonstração contábil porem atinge sua amplitude quando aplicado na DRE. 

Ao ser aplicado na DRE é possível observar quanto cada conta contribui para 

formação do lucro líquido da empresa, pois será demonstrado em porcentagem, quanto cada 

uma contribui para a geração do lucro, de custo ou despesa, e em caso de redução do lucro 

fica fácil identificar o que está ocasionando tal queda. 

Ambos os métodos citados são eficientes e a utilização de um deles não exime a 

utilização do outro, pois ao utilizar os dois métodos de análise de indicadores se obterá uma 

melhor visão da situação econômica, financeira e patrimonial da empresa, e ficará mais fácil 

identificar mutações ocorridas nas contas contábeis. 

 Análise através dos índices, estes revelam a verdadeira situação econômico-

financeira de uma empresa. É necessário que se faça a análise em conjunto, realizando 

comparações com padrões e a importância relativa de cada um, é um instrumento básico da 

análise das demonstrações contábeis. Segundo Matarazzo (1992, p.96), “índice é a relação 

entre contas ou grupo de contas das Demonstrações Financeiras, que visa evidenciar aspectos 

da situação econômica ou financeira de uma empresa”.  

A análise através de índices, expressa uma visão geral da empresa e sua situação, 

porem nem sempre índices considerados ruins indicam que a empresa esteja à beira da 

falência. Matarazzo (1992) explica que o que é importante não é exatamente a quantidade de 

índices que são gerados em uma empresa, mas um conjunto de índices que permita entender 

como está a situação da mesma. 
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Para uma análise mais profunda é necessário que vários índices sejam analisados em 

conjunto, outro fator de que deve ser levado em consideração é o setor em que ela se encontra, 

analisando seu crescimento ou decréscimo junto ao mercado. 

 

2.4.1 Indicadores financeiros  

Informações confiáveis é uma medida na qual se baseiam as decisões futuras, e é 

preciso saber interpretá-las corretamente para melhorar o desemprenho da organização. Desta 

maneira é possível gerar diagnósticos e criar estratégias que irão influenciar nas decisões 

cotidianas de uma empresa conduzindo-as ao desempenho desejado. 

Na opinião de Martins (1998), a empresa deve criar riqueza e isso requer que as 

informações possibilitem aos executivos fazer julgamentos informados, tanto acerca de 

diagnósticos da situação quanto a respeito de questionar a estratégia e as suposições da 

empresa sobre o negócio dela.  

Existem vários índices que podem traduzir a situação financeira de uma empresa, 

estes são divididos em índices de liquidez, índice de estrutura de capital e índice de 

rentabilidade.  

 

2.4.1.1 Índices de Liquidez  

Matarazzo (2010) aponta que por meio dos índices de liquidez pode-se verificar a 

situação financeira da empresa, pois é a partir destes que ocorre o confronto dos ativos 

circulantes com as dívidas. Para uma empresa ter boas condições de pagar suas dívidas, deve 

ter bons índices de liquidez. Os índices deste grupo tratam dos seguintes indicadores 

financeiros: 

 Liquidez imediata: demonstra a capacidade que a empresa tem de pagar suas 

contas imediatamente. É o mais conservador de todos, pois considera apenas caixa, saldos 

bancários e aplicações financeiras em seu cálculo. 

Para Assaf Neto (2006, p. 190) diz que a liquidez imediata, 

Revela a porcentagem das dívidas a curto prazo (circulante) em condições 

de serem liquidadas imediatamente. Esse quociente é normalmente baixo pelo pouco 

interesse das empresas em manter recursos monetários em caixa, ativo 

operacionalmente de reduzida rentabilidade.  

O agronegócio não possui muitos estudos ligados aos índices, porem a tendência é 

que a empresa rural também apresente índices baixos quando se trata de liquidez imediata 

pois diante do avanço tecnológico e depreciação das maquinas através dos anos, o 
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administrador rural utiliza-se do valor disponíveis em caixa e bancos para investimentos em 

benefício da propriedade, ficando assim com pouco valor disponível em caixa. 

 Liquidez Seca: demonstra a porcentagem das dívidas em curto prazo e a 

capacidade de pagamento da empresa mediante a utilização das contas do disponível e valores 

a receber. Representa quanto a empresa possui de ativo liquido para cada R$ 1,00 de passivo 

circulante (dívidas de curto prazo). Para Junior e Begalli (2009), o índice da liquidez seca é 

derivado da liquidez corrente e demonstra a capacidade que a empresa tem de pagar suas 

dívidas a curto prazo, mesmo que a empresa não consiga vender seus estoques. Por exemplo, 

se o quociente for R$2,00 de direitos para cada R$1,00 de obrigações, significa que, mesmo 

sem vender seus estoques, a empresa consegue cumprir com suas obrigações de curto prazo. 

Este índice aplicado ao agronegócio pode transmitir ao administrador rural a situação 

de suas dívidas em curto prazo juntamente com sua capacidade de pagamento, é importante 

que o gerenciador atente-se a este indicador, pois assim poderá identificar o quanto pode 

comprometer de seu lucro com uma visão a curto prazo. 

Caso este índice esteja baixo e mesmo assim o empresário precise de recursos de 

terceiros deverá procurar financiamentos a longo prazo, para não comprometer a situação 

financeira da empresa. 

 Liquidez corrente: representa quanto a empresa tem no ativo circulante para 

cada R$1,00 de passivo circulante. Iudícibus (2009) argumenta que o índice de liquidez 

corrente é considerado o melhor indicador para avaliar a situação líquida da empresa. Este 

índice indica quanto existe em dinheiro mais bens e direitos realizáveis acurto prazo e as 

compara com as obrigações a serem pagas no mesmo período 

Nesse índice, deve-se tomar cuidado em relação aos prazos dos vencimentos das 

contas a receber e a pagar, pois se existem muitas dívidas a serem pagas em curto prazo a 

empresa deve tomar providências para lucrar a curto prazo também, para que consiga cumprir 

com suas obrigações. 

No agronegócio é preciso se observar este índice atentamente, pois pelo fato de 

algumas atividades possuírem um tempo médio para sua formação, por muitas vezes não é 

possível obter receitas antes do prazo estimado, e as dívidas devem ser programadas 

antecipadamente para que coincidam com o lucro do período. 

 Liquidez geral: este índice revela a capacidade de pagamento da empresa a 

curto e a longo prazo. De cada R$1,00 que a empresa tem de dívida, quanto ela possui de 

direitos e deveres em seu ativo circulante e realizável a longo prazo. Assaf Neto, (2006, p. 

191) ainda conclui dizendo “A liquidez geral é utilizada também como uma medida de 
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segurança financeira da empresa a longo prazo, revelando sua capacidade de saldar todos os 

seus compromissos.” 

 Este índice trata da resposta da seguinte questão, se a empresa encerrar suas 

atividades hoje ela teria capacidade de quitar todas as suas dívidas sem precisar envolver seu 

ativo permanente?  

Analisando este indicador é possível se obter uma possível resposta, porém é 

necessário se levar em consideração que nenhum índice deve ser analisado isoladamente, é 

preciso mais informações e uma análise mais criteriosa para se chegar a uma resposta 

definitiva e confiável. 

A análise de cada índice depende especialmente do conhecimento, técnica e 

habilidade de interpretação do analista que o faz. Porém, as formulas utilizadas para o cálculo 

dos indicadores de liquidez, apontando algumas interpretações para o índice. 

 

INDICE FÓRMULA 
INTERPRETAÇÃO DO 

ÍNDICE 

Liquidez imediata 
Circulante  Passivo

Disponível
 

 

Quanto maior, melhor 

 

Liquidez Seca 

Circulante Passivo

lidadeconversibi rápida de Ativos

 Outros receber a TitulosDisponível 

 

 

Quanto maior, melhor 

Liquidez Corrente 
Circulante Passivo

Circulante Ativo
 Quanto maior, melhor 

Liquidez Geral 
Circulante Não Passivo  Circulante Passivo

prazo longo a Realizável  Circulante Ativo




 Quanto maior, melhor 

Quadro 2 Fórmulas e interpretações dos índices de liquidez 

   Fonte: Matarazzo (2010), adaptado pela autora. 

 

Os índices listados acima são citados pela obra de Matarazzo (2010), são utilizados 

para medir a liquidez de uma empresa, extraindo as melhores conclusões, de maneira 

comparativa, seja com empresas do mesmo setor ou relacionando-as com resultados apurados 

em períodos passados. 

 

2.4.1.2 Estrutura de Capital 

Os índices deste grupo geram informações para decisões financeiras, como 

financiamentos e investimentos, deve-se ter cautela ao analisa-los, pois estas movimentações 

financeiras geram retorno e riscos para a empresa. Para Matarazzo (2010, p. 87), “os índices 
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desse grupo mostram grandes linhas de decisões financeiras, em termos de obtenção e 

aplicação obtenção de recursos.” 

Um dos principais objetivos deste índice é verificar quanto o capital próprio da 

empresa está comprometido com capital de terceiros. Verificando assim se a empresa utiliza-

se mais de recursos próprios ou de terceiros. Neste grupo podem ser calculados os seguintes 

índices. 

 Endividamento Geral: este índice indica a proporção dos ativos totais da 

empresa financiado por credores, ou seja, revela em percentuais, a parcela de bens e direitos 

da empresa financiada por capital de terceiros. 

 Participação de capital de terceiros: Matarazzo (2010, p. 87) diz que este 

índice “representa quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$100,00 de 

capital próprio investido.” Este índice expressa em porcentagem quanto é o endividamento da 

empresa em relação aos seus fundos totais, também indica risco ou dependência de terceiros. 

 Composição do endividamento: este índice tem por finalidade expressar em 

porcentagem suas dívidas vencíveis a curto prazo em relação as obrigações totais. Segundo 

Marion (2007, p. 106) 

Se a composição do endividamento apresentar significativa concentração 

no Passivo Circulante (curto Prazo), a empresa poderá ter reais dificuldades num 

momento de reversão de mercado (o que não aconteceria se as dividas estivessem 

concentradas no Longo Prazo).  

Assim como em outras atividades o gerenciador do agronegócio, deve procurar 

concentrar suas dívidas, em grande parte, com endividamento de longo prazo, pois em 

momento de crise terá tempo para replanejar sua situação financeira, equilibrando assim suas 

contas junto aos credores. 

 Imobilização do Patrimônio Líquido: Para Matarazzo (2010, p. 91) este 

índice representa “quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R$ 100,00 de 

Patrimônio Líquido. 

Quando tratamos deste índice é importante ressaltar que quanto mais a empresa 

investir em Ativo Permanente menor será a capacidade de utilizar recursos próprios, 

possivelmente dependerá de recursos de terceiros. 

Para o agronegócio, como qualquer outra empresa, o ideal seria dispor de PL 

suficiente para cobrir o Ativo Permanente e ainda sobrar um valor suficiente para financiar o 

Ativo Circulante, ou seja, seria importante que a empresa conseguisse realizar suas transações 

de compra e venda sem ter que solicitar recursos de terceiros. 
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 Imobilizado de recursos não correntes: este índice indica quanto dos 

recursos não correntes foram aplicados no Ativo Permanente, revelando qual a proporção 

existente entre o Ativo Permanente e os Recursos Não-Correntes.  

Segundo Matarazzo (2010), os ativos permanentes possuem vida útil estimada, neste 

caso para podem ser financiados a longo prazo, desde que o prazo seja compatível com o 

imobilizado adquirido, ou ao menos que este prazo seja o suficiente para desenvolver recursos 

que possibilitem o pagamento desta dívida. O ideal seria que a empresa tenha um excesso de 

Recursos não Correntes, em relação às imobilizações, destinados ao Ativo Circulante. 

 

INDICE FÓRMULA 
INTERPRETAÇÃO DO 

ÍNDICE 

Endividamento Geral 100
Total Ativo

Terceiros de Capital
  _ 

Participação de capital de 

terceiros 
100

Líquido Patrimonio

Terceiros de Capital
  Quanto menor, melhor 

Composição do endividamento 100
Terceiros de Capital

Circulante Passivo
  Quanto menor, melhor 

Imobilização do Patrimônio 

Líquido 
100

Líquido Patrimonio

oImobilizad
  _ 

Imobilizado de recursos não 

correntes 
100

PL Circulante Não Passivo

 oImobilizad



 _ 

Quadro 3 Fórmulas e interpretações dos índices de estrutura. 

   Fonte: Matarazzo (2010), adaptado pela autora. 

 

Para encontrar o resultado de cada índice Matarazzo (2010), em sua obra, apresenta 

as formulas acima, podendo ser utilizadas como base para descobrir o quociente de cada 

índice. Neste mesmo contexto sugere algumas interpretações possíveis, que devem ser 

utilizadas juntamente com o conhecimento sobre a empresa e o mercado em que está inserida. 

 

2.4.1.3 Índices de Rentabilidade 

Estes índices têm como principal função evidenciar qual a rentabilidade do capital 

investido pela empresa, através destes, é possível medir em termos econômicos quanto a 

empresa foi eficiente na sua capacidade de gerar lucros. O cálculo deste índice deve ser feito 

de forma que relacione os valores investidos, quanto a empresa lucrou por unidade monetária 

investida. 

Para Gitman (2010), uma empresa sempre deve avaliar os lucros que a mesma obteve 

em relação as suas vendas, ativos ou investimentos dos proprietários. Pois, se não tiver o lucro 

desejado, ela não atrairá capital externo. 
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Os índices de rentabilidade dividem-se da seguinte forma: 

 Giro do ativo: mede a eficiência que a empresa tem em gerar vendas através 

de seus ativos, este índice representa quanto a empresa vendeu para R$1,00 de investimento 

total.  

Segundo Matarazzo (2010) “não se pode dizer que uma empresa está vendendo 

pouco ou muito olhando-se apenas para o valor absoluto de suas vendas”. Deve-se analisar 

suas vendas em relação ao seu ativo, pois se uma empresa apresentar vendas a maior que seu 

ativo podemos dizer que suas vendas são elevadas, já se suas vendas forem menor que o valor 

mensurado em seu ativo analisamos que suas vendas estão baixas. O sucesso de um 

empreendimento depende de um volume de vendas adequado, pois o volume de vendas tem 

relação direta com o montante de investimentos.  

 Margem líquida: segundo Matarazzo (2010, p. 112) este índice “indica quanto 

a empresa obtém de lucro para cada $ 100 vendido”. Revela quanto a empresa obteve de lucro 

líquido para cada unidade monetária vendida. 

Este índice faz uma análise da evolução dos lucros da empresa, pois de nada adianta 

aumentar o número de unidades vendidas se o lucro obtido diminui.  

Gestores em agronegócio precisam estar atentos a este índice, pois pela oscilação de 

valores que ocorre frequentemente com seu produto, é necessário fazer o cálculo antes de 

vender, identificando exatamente quanto a empresa obteria de lucro por cada unidade 

vendida. Desta forma pelo resultado apurados é possível saber o momento certo para efetuar 

sua venda. 

 Rentabilidade do ativo: para Matarazzo (2010, p. 113) este índice indica 

“quanto a empresa obtém de lucro para cada $ 100 de investimento total.” Mede o resultado 

da empresa entre o Lucro Líquido e o Ativo Total, verificando o potencial de lucro da 

empresa, também mede o desempenho comparativo da empresa ano a ano. 

Este índice representa o retorno sobre o total do ativo, independente da procedência, 

é a rentabilidade total dos recursos administrados pela empresa.  

 Rentabilidade do Patrimônio Líquido: o índice que mede quanto a empresa 

obteve de lucro para cada $ 100 de Capital Próprio Investido. Esse índice demonstra quanto 

rende o capital aplicado na empresa pelos proprietários. 
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Em sua descrição sobre o papel do Índice de Rentabilidade do Patrimônio Líquido, 

Matarazzo (2010, p. 116) diz que:  

É mostrar qual a taxa de rendimento do Capital Próprio. Essa taxa pode 

ser comparada com a de outros rendimentos alternativos no mercado, como 

Caderneta de Poupança. CDBs, Letras de Câmbio, Ações, Aluguéis, Fundo de 

Investimento, etc. Com isso pode avaliar se a empresa oferece rentabilidade superior 

ou inferior a essas opções. 

Em relação ao agronegócio este incide torna-se ainda mais importante para as 

propriedades com mais de uma atividade desenvolvida, pois assim o administrador poderá 

visualizar com clareza qual das atividades apresenta maior lucratividade em relação aos 

investimentos próprios. Desta forma, o gestor poderá oferecer uma atenção especial a esta 

atividade, e em decisões futuras poderá direcionar maiores investimentos de Capital Próprio 

em relação as demais, já que é a atividade maior retorno. 

 

INDICE FÓRMULA 
INTERPRETAÇÃO DO 

ÍNDICE 

Giro do ativo 
Ativo

Líquidas Vendas
 Quanto maior, melhor. 

Margem líquida 100
Líquidas Vendas

Líquido Lucro
  Quanto maior, melhor. 

Rentabilidade do ativo 100
Ativo

Líquido  Lucro
  Quanto maior, melhor. 

Rentabilidade do Patrimônio 

Líquido 
100

Líquido Lucro -PL

Líquido Lucro
  Quanto maior, melhor. 

Quadro 4 Fórmulas e interpretações dos índices de rentabilidade. 

   Fonte: Matarazzo (2010), adaptado pela autora. 

 

O quadro acima demonstra fórmulas para se chegar a um resultado, este apresentado 

como índice, assim como suas possíveis interpretações. Acompanhar os números da empresa 

não é importante apenas por questões contábeis, mas principalmente para embasar a tomada 

de decisão dos gestores. Indicadores de rentabilidade apontam se a estratégia da empresa está 

correta, e é através deles que investidores costumam decidir se vale a pena ou não injetar 

dinheiro na empresa.  

 

2.4.1.4 Outros Indicadores 

Outros indicadores podem ser utilizados para avaliar uma empresa, neste capitulo 

selecionamos alguns para que possamos fazer uma breve análise sobre os mesmos e sua 

aplicabilidade junto as empresas. Dentre os índices selecionados destacaremos: Indicadores 
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do ciclo operacional, EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, Depreciation/Depletion and 

Amortization), retorno sobre o ativo total, retorno sobre o Patrimônio Líquido e grau de 

alavancagem financeira. 

 Indicadores do ciclo operacional: no decorrer de suas atividades operacionais 

a empresa busca diariamente a produção de bens ou serviços, e posteriormente a venda e 

recebimento dos mesmos, objetivando a lucratividade desejada para sua empresa.  

As fases operacionais desenvolvidas no interior da empresa recebem o nome de ciclo 

operacional, que se iniciam desde a compra de material para produção até o recebimento das 

vendas realizadas. Segundo Assaf Neto (2006, p. 198) “Os Indicadores da atividade 

operacional são mais dinâmicos e permitem que seja analisado o desempenho operacional da 

empresa e suas necessidades de investimento em giro.” 

Desta forma os indicadores do ciclo operacional traduzem ao administrador da 

entidade algumas informações relevantes sobre seu processo operacional interno, desde 

compra, estocagem, venda e recebimentos. 

 

INDICE FÓRMULA 
INTERPRETAÇÃO DO 

ÍNDICE 

 

Prazo médio de estocagem 

de matéria-prima 

360
Anual Consumo

prima-matéria de  médio  Estoque
  

Evidencia o tempo (em 

dias) que a matéria prima 

permaneceu no estoque, até 

ser utilizada no processo de 

produção. 

 

Prazo médio de fabricação 
360

produção de Custo

elaboração em  produto de médio  Estoque
  

Demonstra o tempo que a 

empresa demora em 

fabricar seu produto. 

 

 

Prazo médio de vendas 
360

 vendidosprodutos dos Custo

acabados  produtos de médio  Estoque
  

Demonstra o tempo que a 

empresa demora em 

fabricar seu produto. 

 

 

Prazo médio de cobrança 
360

prazo a  Vendas

) média (receber  a  Duplicatas
  

Revela quanto tempo a 

empresa demora para 

receber o produto vendido. 

 

Prazo médio de pagamento a 

fornecedor 
360

prazo a Compras

) média (pagar  a esFornecedor
  

Demonstra o tempo médio 

que a empresa demora pra 

pagar suas compras. 

 

Quadro 5 Fórmulas e interpretações dos indicadores do ciclo operacional. 

 Fonte: Assaf Neto (2006), adaptado pela    autora. 

 

 Ebitda: traduzida para o português como “Lucro antes dos juros, impostos 

(sobre lucro), depreciações/exaustões e amortizações a EBITDA surge com o objetivo de 

ressaltar as estratégias financeiras e vantagem competitivas empreendidas. Segundo Assaf 

Neto (2006, p.226) “O EBITDA revela, em essência, a genuína capacidade operacional de 
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geração de caixa de uma empresa, ou seja, sua eficiência financeira determinada pelas 

estratégias operacionais adotadas”. 

O EBITDA em relação a necessidade de reinvestimento tem se a seguinte 

interpretação: mesmo que uma empresa apresente alta formação de caixa, medida pelo 

EBITDA, e apresentar dificuldade em pagar juros aos seus credores. Estas necessidades 

poderiam ser absorvidas pelos reinvestimentos. Assaf Neto (2006, p. 228) explica que “para 

tornar o EBITDA um indicador mais revelador da capacidade de pagamento dos juros o ideal 

é deduzir desse fluxo financeiro todas as necessidades de investimento previstas para o 

período.” 

 

INDICE FÓRMULA 
INTERPRETAÇÃO DO 

ÍNDICE 

Margem EBITDA 

 

Líquida Receita

Ebtida
 

Quanto maior o índice, mais 

eficiente se apresenta a 

formação de caixa 

provenientes das operações. 

Melhor capacidade de 

pagamento aos proprietários 

de capital e investimento. 

Cobertura de juros 
sFinanceira  Despesas

Ebtida
 Capacidade de pagamento 

de juros a seus credores. 

Cobertura de juros 

reinvestimento sFinanceira  Despesas

entosreinvestim de eNecessidad - Ebtida
 

Capacidade de pagamento 

de juros a seus credores 

levando em consideração as 

necessidades de 

reinvestimentos. 

Quadro 6 Fórmulas e interpretações dos índices ligados ao EBITDA 

Fonte: Assaf Neto (2006), adaptado pela autora. 

 

 Retorno sobre o ativo total (ROA): este índice mede o retorno sobre o ativo 

total depois de juros e impostos, é considerado um dos mais importantes, pois indica a 

lucratividade da empresa em relação aos investimentos totais. Comparar o ROA com outras 

empresas do setor é fundamental a fim de descobrir se essa empresa apresenta uma vantagem 

competitiva perante seus concorrentes. 

Este índice aponta que se uma empresa apresentar um baixo índice de retorno sobre o 

ativo total, sua capacidade de geração de receita operacional será insuficiente, ou ela está 

pagando altas despesas com juros.  

 Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): indica quanto de prêmio os 

acionistas e proprietários estão obtendo em relação aos seus investimentos na empresa, isto é, 

o patrimônio líquido. Também mede a capacidade de uma empresa de agregar valor a ela 

mesma utilizando recursos próprios, fazendo com que ela cresça usando somente aquilo que 

ela já tem. 
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 Grau de alavancagem financeira: é um importante indicador do grau de risco 

do qual a empresa está submetida, identificando se a empresa está alavancada ou não. Martins 

e Assaf Neto (1986, p. 205) destacam que:  

Alavancagem financeira é o efeito de tomar, numa ponta, recursos de 

terceiros a um custo y, aplicando-os na outra ponta (nos ativos) uma taxa x; a 

diferença vai para os proprietários e altera seu retorno sobre o patrimônio líquido, 

para mais ou para menos do que aquele que seria obtido caso todo o investimento 

fosse feito apenas com recursos próprios.  

Este índice equivale ao gasto de se produzir um bem, antes que caiam sobre eles os 

impostos e as obrigações auxiliares decorrentes do regime de competência que e o que guia 

esse tipo de alavancagem. 

 

INDICE FÓRMULA 
INTERPRETAÇÃO DO 

ÍNDICE 

 

Retorno sobre o Ativo total 

 

Total Ativo

Líquido Lucro
 

Quanto maior for o 

rendimento da empresa 

sobre o total dos ativos, 

melhor, e quanto mais 

capitalizada a empresa for, 

menor será o ROA. 

Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido Líquido Patrimonio

Líquido Lucro
 

Indica quanto os acionistas 

estão recebendo em relação 

ao seus investimento. 

 

Grau de alavancagem 

financeira 

 

 

ROA

ROE
 

Resultado = 1 não índica 

risco. 

Resultado > 1 considerado 

bom. 

Resultado < 1 indica riscos 

financeiros. 

Quadro 7 Fórmulas e interpretações dos indicadores ROE, ROA e Grau de alavancagem 

Fonte: Assaf Neto (2006), adaptado pela autora. 

 

Os indicadores em geral, seja ele financeiro, econômico ou de estrutura, estabelecem 

números significativos, sendo possível transformar dados no balanço ou demonstrativos 

financeiros, comparáveis com outras empresas no mercado ou até mesmo com resultados 

obtidos em exercícios passados.  

Cada empresa deve estabelecer a quantidade ideal de indicadores baseando-se na 

atividade que está inserida e seu mercado. Observa-se que uma quantidade excessiva de 

indicadores pode dificultar o trabalho de análise, por outro lado uma quantidade muito 

pequena pode não ser suficiente para conclusões precisas e confiáveis.  
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2.4.2 Indicadores não financeiros 

Os indicadores não financeiros surgiram com o objetivo de complementar os 

indicadores financeiros, produzindo através deles um modelo mais apropriado e abrangente de 

gestão que se aproveita dos históricos para direcionar a geração de valor no futuro. 

Indicador não-financeiro, segundo Morissete (1977) é uma medida quantitativa que 

não será expressa em valor monetário, ou seja, o indicador não-financeiro é apresentado em 

uma métrica diferente de uma unidade monetária.  

Ainda em busca de avaliar o desemprenho das organizações no futuro Norton e 

Kaplan (1997) elaboraram uma matriz de indicadores financeiros e não financeiros 

estabelecendo indicadores de tendência e indicadores de ocorrência, abrangendo o ambiente 

interno e externo da empresa. 

Indicadores de ocorrência tratam de registros contábeis ou dados já processados das 

operações passadas, já os indicadores de tendência fazem avaliações do futuro com previsões 

baseadas no desempenho das operações correntes. 

Baseado nas metas que a empresa deseja alcançar são estabelecidos indicadores a 

serem seguidos como objetivos pelos colaboradores, gestores e proprietários da empresa. 

Zilber & Fischmann (2002) ressaltam que os indicadores de desempenho permitem verificar a 

propriedade com que as decisões foram tomadas e, eventualmente, corrigir e readequar o 

processo vigente de gestão. Um indicador de desempenho, portanto, permite às organizações 

saberem o que estão fazendo e quais os resultados de suas ações.  

O balanced scorecard é uma ferramenta que traduz em números a estratégia 

elaborada pela empresa. Segundo Robert S. Kaplan e David P. Norton (2000, p.117) 

 O Balanced Scorecard inclui indicadores financeiros, que mostram o 

resultado das ações do passado, e os complementa com três conjuntos de indicadores 

operacionais, relacionados com a satisfação do cliente, com os processos internos e 

com a capacidade da organização de empreender e melhorar – atividades que 

impulsionam o desempenho financeiro futuro. 

Assim, tem o papel de deixar claro e responsabilidade de cada uma dentro plano 

empresarial, podendo, o administrador, medir através dos indicadores, a qual a distância um 

único colaborador ou a empresa como um todo estão de qualquer objetivo. 

Miranda e Reis (2005, p. 9) afirmam que “esses indicadores poderão trazer valiosas 

contribuições à gestão, desde que estejam “alinhados” ao indicador financeiro de longo 

prazo”. Visando assim o aumento na Receita de Vendas. 
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Para que as tomadas de decisões sejam eficientes, é necessário que os gestores levem 

em consideração diversas variáveis, exigindo maior preocupação em relação aos indicadores. 

Dentre os indicadores não financeiros podemos destacar a participação no mercado, evolução 

do volume de produção, satisfação de clientes, qualidade dos produtos, retenção de clientes, 

fidelidade dos clientes, inovação, habilidades estratégicas, entre outros. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O procedimento utilizado para realização deste estudo classifica-se como estudo de 

caso, pois trata especificamente de uma pequena propriedade rural, buscando detalhar 

claramente os custos e despesas das duas principais atividades desenvolvidas pelo gestor. As 

atividades desenvolvidas tratam do cultivo de soja e pecuária leiteira, gerando indicadores 

relevantes e confiáveis que possam auxiliar o gestor no processo de tomada de decisões. Gil 

(2010, p. 37) estudo de caso “é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 

ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]”.  

Quanto à natureza da pesquisa, trata-se de um estudo empírico ou aplicado, pois foi 

necessário ir até a propriedade rural para coleta dos dados de cada atividade estudada (cultivo 

de soja e pecuária leiteira). Seguido de uma entrevista com o proprietário, assim possibilitou a 

realização da análise das informações coletadas gerando ao gestor uma interpretação da 

situação de sua empresa em cada atividade desenvolvida. Em sua descrição de pesquisa 

aplicada Marconi e Lakatos (2010. p. 6) dizem que ela “Caracteriza-se por seu interesse 

prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou utilizados, imediatamente, na solução de 

problemas que ocorrem na realidade.” 

O tratamento de dados foram de natureza qualitativa e quantitativa, pois a pesquisa 

preocupou-se com a coleta e interpretação de dados transformando-os em indicadores de 

referência para tomada de decisões. Segundo Marconi e Lakatos (2010) quantitativo- 

descritivo consiste em investigações de pesquisa empírica onde sua principal finalidade é o 

delineamento ou análise das características de fatos ou fenômenos [...] qualitativa trata-se de 

uma pesquisa que tem como objetivo analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano, fornecendo análises mais 

detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento. 

Este estudo caracteriza-se como exploratório, pois forneceu informações importantes 

relacionadas a empresa rural em questão, assim como suas características de atuação, 

informações até então desconhecidas do proprietário. Segundo Gil (2010) pesquisa 

exploratória: proporcionar maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. 

Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 
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3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A pesquisa foi realizada junto a uma propriedade de pequeno porte, situada no 

Distrito Rio Telha, município de Ibiaçá, RS. Possui uma área fundiária de 47 hectares (ha) de 

terra, e dentre estes, 25 são designados à cultura temporária, 8 ha destinados ao cultivo de 

pastagem para atividade leiteira e o restante da área são reservas nativas e instalações e 

benfeitorias do produtor rural.  

Trata-se de uma empresa familiar herdada em uso fruto pelo proprietário no ano de 

1982, que administra duas atividades principais que são a atividade leiteira e cultivo de grãos. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados foi dividida em duas etapas. Na primeira etapa foi realizado um 

levantamento dos documentos arquivados na propriedade como, notas de compra de insumos, 

venda de produtos, despesas e manutenções realizadas na propriedade. Anotações realizadas 

pelo proprietário também foram levadas em consideração, como ficha de cadastro de animais, 

despesas realizadas sem emissão de nota fiscal, etc. 

Na segunda etapa foi realizada uma entrevista com o proprietário. Esta composta por 

perguntas abertas com o objetivo de conhecer melhor a estrutura organizacional da empresa e 

esclarecer dúvidas obtidas na coleta e interpretação dos dados.  

Também nesta entrevista procurou-se entender se o proprietário utiliza de algum 

indicador financeiro ou não financeiro no processo de tomada de decisões de sua propriedade, 

levantando quais são critérios que ele utiliza no momento de tomar uma decisão. 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 

das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos 

próprios entrevistadores. 

Os dados coletados através dos documentos da propriedade, juntamente com 

informações obtidas na entrevista, forneceram o suporte necessário para gerar as 

demonstrações contábeis da empresa (Balanço Patrimonial e DRE) do ano de 2014, 2015 e 

2016. Estas demonstrações foram elaboradas pelo ano civil, sendo assim os custos e despesas 

neles contidos, refletem o período de janeiro a dezembro de cada ano. Ressalto que os dados 

contidos nas demonstrações foram fornecidos pelo administrador da propriedade, sendo que o 

objetivo do estudo é evidenciar a aplicabilidade dos indicadores financeiros e não financeiros 
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através dos dados coletados, as informações prestadas quando a receita, custos e despesas não 

foram contestados. Desta forma, as informações contidas no BP e DRE são de inteira 

responsabilidade do administrador da propriedade podendo não refletir a realidade, entretanto, 

o esforço nesse estudo volta-se na construção e análise dos indicadores. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Após a coleta dos dados, foram elaboradas as demonstrações que destacaram os 

elementos de maior relevância para cada atividade. Os mesmos foram organizados em 

planilhas para melhor análise e interpretação. Posteriormente, através destes, foram 

destacados os indicadores financeiros e não financeiros de interesse ao produtor rural, bem 

como a criação de indicadores específicos para cada atividade desenvolvida. 

A interpretação destes indicadores se deu por gráficos e tabelas, explicando-os de 

forma clara e objetiva. Segundo explicação de Lakatos e Marconi (2010, p 21) interpretação:  

É a atividade intelectual que procura dar um significado mas amplo às 

respostas, vinculando-as a outros conhecimento. Em geral a interpretação significa a 

exposição do verdadeiro significado do material apresentado, em relação aos 

objetivos propostos e ao tema 

A partir da apresentação e análise dos resultados foi possível analisar a importância da 

utilização dos indicadores como uma ferramenta de gestão ao administrador da propriedade. 

Garantindo a ele, uma visão ampla de sua propriedade, como o passado, presente e uma 

possível previsão do futuro, possibilitando ao mesmo a utilização das informações geradas no 

processo de tomada de decisões.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A unidade selecionada para a pesquisa trata-se de uma pequena propriedade rural 

herdada em uso fruto pelo Sr. Moacir Valentin Pelizzaro no ano de 1982, a mesma está 

situada no Distrito Rio Telha, município de Ibiaçá, RS. A propriedade possui mão de obra 

familiar, sendo destinadas três pessoas para desenvolver as atividades de cultivo de grãos e 

pecuária leiteira. 

A unidade é constituída por uma área fundiária de 47 ha de terra sendo utilizados da 

seguinte forma: 25 há são designados a cultura temporária, 8 há destinados ao cultivo de 

pastagem para a pecuária leiteira e o restante da área trata-se de reservas nativas, instalações e 

benfeitorias da propriedade. 

 

 
Gráfico 1 Distribuição de há por atividade. 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Suas instalações e benfeitorias tratam de uma casa de alvenaria, um galpão onde são 

armazenados os insumos, este com espaço  para guardar as máquinas utilizadas na produção 

da atividade rural. Para a ordenha das vacas leiteiras possui uma galpão de alvenaria, 

composto por uma sala de ordenha, uma sala alimentação para os bovinos, e outra para 

armazenar os equipamentos utilizados na atividade leiteira. A propriedade ainda possui um 

outro galpão destinado a criação de terneiras (animais procriados na propriedade). 

A unidade trabalha com duas atidades principais: pecuária leiteira e o cultivo de grãos 

(soja, milho, trigo), sendo seu principal produto cultivado é a soja. Neste trabalho será tratado 

apenas do cultivo de soja e pecuária leiteira. Ressalta-se que na mesma área onde é cultivado 
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a soja, o proprietário, no inverno, planta trigo ou pastagem para o gado leiteiro como uma 

alternativa para gerar renda e diminuir custos durante este período. 

Conforme caracterização da propriedade, a mesma foi herdada em uso fruto no ano de 

1982, e desde este ano é administrada pelo proprietário Sr. Moacir Valentin Pelizzaro. O 

mesmo optou por trabalhar com o cultivo de grãos desde a sua posse, deste modo o cultivo da 

soja vem sendo trabalho ha 35 anos neste local. Todas as informações para produção foi 

adquirida através de conhecimento passado de pai para filho, e posteriormente  por meio da 

prática adquirida durante a produção do grão. Além da área em nome do proprietário, em anos 

exporadicos, o gestor arrenda propriedades vizinhas para alavancar sua produção. 

Quanto a pecuária leiteira, esta veio a ser uma atividade desenvolvida na propriedade 

somente alguns anos depois da posse. Em 1990 o proprietário sentiu a necessidade de uma 

renda maior e percebeu que a pecuária leiteira seria uma opção de movimentar seu caixa, 

gerando uma renda mensal. Inicialmente a produção era pequena, com cerca de 5 vacas 

leiteiras e o trabalho era realizado manualmente. Posteriormente houve investimento nesta 

atividade. Hoje a propriedade possui 16 vacas leiteiras, 14 novilhas e 14 terneiras. A ordenha 

é outomatizada e possui resfriamento a granel, desta forma melhorando tambem a qualidade 

do produto. 

 Imagens da propriedade e suas principais atividades desenvolvidas podem ser 

vizualizadas nas figuras apresentadas confome apêndice 7. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para atingir o objetivo principal deste trabalho cujo foco é a criação de indicadores 

financeiros e não financeiros gerados pela coleta de dados em uma pequena propriedade foi 

necessário o levantamento de dados como; receita, custo, despesa, bens da propriedade 

(inventário físico dos bens) durante os exercícios de 2014, 2015 e 2016. Assim, a partir dos 

dados coletados foram elaborados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do resultado do 

exercício, estes tem como base de sua elaboração o ano civil, refletindo assim o período de 

janeiro a dezembro de cada ano. 

Os dados coletados na propriedade para elaboração do BP e DRE foram prestados 

pelo gestor da propriedade, observou-se, no decorrer dos resultados, que há divergência entre 

os custos fornecidos pelo gestos e os custos apresentados pelos estudos relacionados. Sendo o 

foco do trabalho identificar como os dados coletados na propriedade podem ser transformados 

em indicadores de gestão, informações como receita, custos e despesas não foram 

contestados, desta forma, são de responsabilidade do administrador da propriedade. 

 

5.1 ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL 

Após a elaboração das demonstrações financeiras tona-se possível a análise vertical e 

horizontal das mesmas, podendo assim ter uma visão geral da empresa durante os períodos 

analisados. Pode-se observar o crescimento da empresa durante este período assim como 

mensurar seu patrimônio e capital de terceiros inseridos na propriedade. Nos quadros 8 e 9 

seguem apresentadas as demonstrações financeiras juntamente com o percentual da análise 

vertical e horizontal. 
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BL 2014 A.V A.H BL 2015 A.V A.H BL 2016 A.V A.H

ATIVO 3.197.811,62R$       100,00 100 3.507.108,54R$        100,00 109,67 3.534.504,50R$       100,00 110,53

ATIVO CIRCULANTE 122.279,54R$          3,82 100 125.696,32R$           3,58 102,79 151.124,06R$           4,28 123,59

DISPONIVEL 56.133,54R$             45,91 100 58.496,32R$             46,54 104,21 89.174,06R$             59,01 158,86

Caixa/Bancos 56.133,54R$                45,91 100 58.496,32R$                46,54 104,21 89.174,06R$                59,01 158,86

DIREITOS RESALIZÁEIS A CURTO PRAZO 66.146,00R$             54,09 100 67.200,00R$             53,46 101,59 61.950,00R$             40,99 93,66

CULTURA EM FORMAÇÃO 43.000,00R$             35,17 100 58.000,00R$             46,14 134,88 20.000,00R$             13,23 46,51

Forragens pasto 43.000,00R$                35,17 100 58.000,00R$                46,14 134,88 20.000,00R$                13,23 46,51

ESTOQUE 23.146,00R$             18,93 100 9.200,00R$                7,32 39,75 41.950,00R$             27,76 181,24

Feno -R$                          100 1.200,00R$                  0,95 600,00R$                     0,40

Silagem 10.000,00R$                8,18 100 8.000,00R$                  6,36 80,00 14.400,00R$                9,53 144,00

Milho 7.546,00R$                  6,17 100 -R$                           0,00 0,00 14.950,00R$                9,89 198,12

Soja 5.600,00R$                  4,58 100 -R$                           0,00 0,00 12.000,00R$                7,94 214,29

ATIVO NÃO CIRCULANTE 3.075.532,08R$       96,18 100 3.381.412,22R$        96,42 109,95 3.383.380,44R$       95,72 110,01

ATIVOS BIOLÓGICOS 108.000,00R$          3,51 100 164.000,00R$           4,85 151,85 162.000,00R$           4,79 150,00

Rebanho Bovino 108.000,00R$              3,51 100 164.000,00R$              4,85 151,85 162.000,00R$              4,79 150,00

Ativo permanente investimento 21.532,08R$             0,70 100 23.432,22R$             0,69 108,82 27.400,44R$             0,81 127,25

Participação em coligadas 21.532,08R$                0,70 100 22.488,87R$                0,67 104,44 27.400,44R$                0,81 127,25

Cooperativa Santa Clara 20.078,80R$                0,65 100 21.978,94R$                0,65 109,46 25.947,16R$                0,77 129,23

Cooperativa Nova Fiume 1.453,28R$                  0,05 100 1.453,28R$                  0,04 100,00 1.453,28R$                  0,04 100,00

Ativo imobilizado 2.946.000,00R$       95,79 100 3.193.980,00R$        94,46 108,42 3.193.980,00 94,40 108,42

Imóveis 80.000,00R$                2,60 100 80.000,00R$                2,37 100,00 80.000,00R$                2,36 100,00

Terra 2.726.000,00R$           88,64 100 2.726.000,00R$           80,62 100,00 2.726.000,00R$           80,57 100,00

Benfeitorias- instalações 35.000,00R$                1,14 100 59.000,00R$                1,74 168,57 59.000,00R$                1,74 168,57

Máquinas e implementos agrícolas 105.000,00R$          3,41 100 328.980,00R$           9,73 313,31 328.980,00R$           9,72 313,31

Bens móveis - Máquinas e equipamentos 105.000,00R$              3,41 100 328.980,00R$              9,73 313,31 328.980,00R$              9,72 313,31

PASSIVO 140.333,80R$          100,00 100 205.664,56R$           146,55 176.959,16R$           126,10

PASSIVO CIRCULANTE 34.000,02R$             24,23 100 44.183,00R$             21,48 129,95 41.959,16R$             23,71 123,41

Fornecedores 20708,3 14,76 100 23.971,35R$                54,25 115,76 27302,02 65,07 131,84

Empréstimos e financiamnetos 13.291,72R$                9,47 100 20.211,65R$                45,75 152,06 14.657,14R$                34,93 110,27

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 106.333,78R$          75,77 100 161.481,56R$           78,52 151,86 135.000,00R$           76,29 126,96

Empréstimos e financiamentos 106.333,78R$              100,00 100 161.481,56R$              100,00 151,86 135.000,00R$              100,00 126,96

PATRIMONIO LIQUIDO 3.057.477,82R$       100 3.301.443,98R$        107,98 3.357.545,34R$       109,81

Capital Social 150.000,00R$              4,91 100 150.000,00R$              4,54 100,00 150.000,00R$              4,47 100,00

Lucros ou prejuízos acumulados -R$                          100 144.653,07R$              4,38 212.306,56R$              6,32

Lucro ou prejuízo do execicío 144.653,07R$              4,73 100 67.653,49R$                2,05 46,77 84.640,77R$                2,52 58,51

Ajuste de avaliação patrimonial 2.762.824,75R$           90,36 100 2.939.137,42R$           89,03 106,38 2.910.598,01R$           86,69 105,35

TOTAL PASSIVO - PL 3.197.811,62R$       100 3.507.108,54R$        109,67 3.534.504,50R$       110,53  
Quadro 8 Análise vertical e horizontal BP 2014, 2015 e 2016 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Para análise horizontal utilizou-se como ano base 2014, sendo assim utilizado como 

parâmetro para evolução da propriedade. Por meio da análise vertical e horizontal foi possível 

fazer algumas observações sobre a unidade de estudo. Observou-se que o Ativo Não 

Circulante da empresa tem maior representatividade dentro do BP, com um percentual de 

96,18% em 2014. 96,42% em 2015 e 95,72% em 2016. Esta conta mantem-se com baixa 

variação (em torno de 1%), durante os anos, porém é de grande representatividade devido às 

características atuais da propriedade rural que demanda de capital fundiário e implementos 

agrícolas, o que eleva, significativamente, a necessidade de investimentos em ativos 

imobilizados. Ademais, vale mencionar que as terras passaram por reavaliação patrimonial e 

estão postas no balanço pelo valor de mercado atual. 
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Dentro do Passivo destaca-se o Passivo não circulante como conta de maior 

expressão evidenciada no BP. Observa-se que os empréstimos e financiamentos representam 

um percentual dentro das contas do Passivo de 75,77% em 2014, 78,52% em 2015 e 76,29% 

em 2016. Está conta possui uma variação média 2,5% durante os anos, ressalto que esta conta 

está diretamente ligada as contas do imobilizado, sendo que a grande maioria das compras de 

máquinas e benfeitorias da propriedade são realizadas por meio de empréstimos bancário, o 

que justifica o crescimento de ambas as contas. 

Em uma análise geral pode-se dizer que a propriedade não possui grandes variações 

durante os anos analisados em seu patrimônio. Características como possuir uma base familiar 

e ser uma propriedade de pequeno porte são fatores que podem influenciar na estabilidade 

patrimonial da unidade, conferindo ao administrador da propriedade uma característica 

conservadora de administrar, sendo assim os riscos de prejuízos são menores ao mesmo 

tempo em que impossibilita o crescimento da unidade.  

Assim como BP a DRE foi observada através da análise vertical e horizontal, sua 

análise horizontal também apresenta como base o ano de 2014.  
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DRE 2014 A. V A.H DRE 2015 A.V A.H DRE 2016 A.V A.H

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 218.630,33 100 218.057,16 99,74 270.546,36 123,75

Receita venda de grãos 74.270,99 33,97 100 54.842,97 25,15 73,84 45.673,69 16,88 61,50

Receita pecuária leiteira 144.359,34 66,03 100 163.214,19 74,85 113,06 224.872,67 83,12 155,77

(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA -5.089,40 -2,33 100 -5084,18 99,90 -6.315,08 124,08

Impostos e contribuições -5.089,40 100 -5084,18 99,90 -6.315,08 124,08

Funrural -5.028,49 98,80 100 -5015,31 98,6454 99,74 -6223,47 98,55 123,76

Fundesa -60,91 1,20 100 -68,87 1,35459 113,07 -91,61 1,45 150,40

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 213.540,93 100 212.972,98 99,73 264.231,28 123,74

(-) CUSTOS DIRETOS -78.050,84 -35,70 100 -86.899,78 111,34 -126.087,59 161,55

Insumos Cultivo de grão -42.530,44 54,49 100 -46.662,18 53,70 109,71 -72.549,28 57,54 170,58

Insumos pecuária leiteira -16.976,40 21,75 100 -19.141,60 22,03 112,75 -29.036,86 23,03 171,04

Custo com combustiveis -8.720,00 11,17 100 -7.560,00 8,70 86,70 -9.120,00 7,23 104,59

Custos com veterinario -9.824,00 12,59 100 -13.536,00 15,58 137,79 -15.480,00 12,28 157,57

(-) CUSTOS INDIRETOS -33.714,00 -15,42 100 -42.724,00 126,72 -41.332,00 122,60

Mão de obra -26.064,00 77,31 100 -28.368,00 66,40 108,84 -31.680,00 76,65 121,55

Manutenção de máquinas -7.650,00 22,69 100 -14.356,00 33,60 187,66 -9.652,00 23,35 126,17

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 101776,09 100 83.349,20 81,89 96.811,69 95,12

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -9.534,26 -4,36 100 -10.862,92 113,94 -12.367,57 129,72

Frete -9.534,26 100,00 100 -10.862,92 113,94 -12.367,57 100,00 129,72

(-) DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA -3588,76 -1,64147 100 -4850,79 135,17 -3078,00 85,77

Juros sobre financiamento -3588,76 100 100 -4850,79 100 135,17 -3078,00 100,00 85,77

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 56.000,00 25,61 100 0,00 0,00 3.373,20 6,02

Outras receitas 56.000,00 100 100 0,00 0,00 3.373,20 100 6,0235714

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 144653,07 100 67.635,49 46,76 84.739,32 58,581072  
Quadro 9 Análise vertical e horizontal DRE 2014,2015 e 2016 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

Na observação da análise destaca-se alguns pontos importantes: quanto a receita 

gerada durante os anos, observa-se que ao passo que a receita com grãos diminui a receita 

com a pecuária leiteira vem crescendo durante os anos. A receita de uma propriedade rural 

pode ser afetada por diversos fatores, destacando como principais o clima e a oscilação dos 

preços de venda.  

Nesta propriedade, em especifico no ano de 2014, o proprietário possuía 24/ha de 

terras arrendados de terceiros o que representou um aumentou na quantidade produzida de 

grãos no ano, justificando assim a variação para o ano seguinte onde não possuía mais esta 

área para plantio. Quanto a receita com pecuária leiteira a DRE apresentou um crescimento 

durante os anos evidenciando um maior interesse por parte do proprietário em investimentos 

nesta atividade. 

Os gastos com impostos tornam-se proporcionais a receita produzida, sendo que não 

há nenhum imposto incidente sobre a venda diferente nos anos, este não sofrem grandes 

variações e sua representatividade para receita liquida não possui grande influência. O custo 

para produção passa por algumas variações, observa-se que houve um aumento nos gastos 

para garantir a produção, neste caso é necessário uma análise do desempenho da propriedade 
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para identificar se os custos e as receitas cresceram proporcionalmente, ou seja, se houve 

aumento da eficiência produtiva (o que será abordado posteriormente). 

Por fim, as despesas com mão de obra, frete e juros não possuem grandes variações, 

destaca-se o frete como conta de maior variação o que é justificada pelo aumento elevado do 

combustível neste período. Sobre as receitas não operacionais destaque para o ano de 2014 

onde o proprietário realiza a venda de 16 novilhas da propriedade alavancando assim a receita 

líquida deste período.  

 

5.2 ANÁLISE DOS INDICADORES FINANCEIROS  

Após ter apresentado um breve diagnóstico da propriedade com a análise vertical e 

horizontal das demonstrações contábeis passou-se a realizar o cálculo para a análise através 

dos índices, podendo desta forma ter uma visão mais completa da situação econômica e 

financeira da propriedade. 

 

5.2.1 Indicadores de liquidez 

Estes indicadores demonstram a situação financeira da unidade, tornando possível 

verificar a capacidade que a propriedade possui de pagar suas dívidas. Para isso, serão 

apresentados quatro indicadores que podem analisar sua capacidade de pagamento tanto a 

curto quanto a longo prazo. 

 

 2014 2015 2016 

Liquidez Imediata 1,65 1,32 2,13 

Liquidez Corrente 3,60 2,84 3,60 

Liquidez Seca 2,92 2,64 2,60 

Liquidez Geral 0,87 0,61 0,85 

Quadro 10 Indicadores de liquidez 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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Gráfico 2 Indicadores de liquidez 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

O índice de liquidez imediata apresenta-se com um quociente qualificado como bom 

já que em todos os anos permanece com um valor maior que 1. Este indicador por estar 

relacionado ao valor disponível e o Passivo Circulante (PC), tende a ser menor que os demais 

índices pois dificilmente valores muito expressivos ficarão sem movimentações. Na grande 

maioria dos casos, valores expressivos, são utilizados em investimentos, o que justifica a 

queda neste índice no ano de 2015, já que este foi o período onde o proprietário realizou dois 

investimentos: um com a compra de uma máquina colheitadeira e outro em uma construção 

de um galpão utilizado para armazenar insumos e guardar as máquinas agrícolas. O que 

acabou elevando seu passivo e diminuindo seu valor disponível em caixa. 

A liquidez corrente monstra uma situação muito favorável para a propriedade a curto 

prazo, demonstra que a cada R$ 1,00 de PC ela possui de Ativo Circulante R$ 3,6 em 2014, 

R$ 2,84 em 2015 e volta para R$ 3,6 em 2016. Isso demonstra que, sua capacidade de pagar 

as contas a curto prazo é 3 vezes maior do que suas dívidas. Não há variação muito 

significativa durante os anos e a queda de 0,76% no ano de 2014 se justifica pelos 

financiamentos realizados para investimento durante este período. 

O índice de liquidez seca também apresenta bons quocientes durante os três anos. 

Este índice demostra a capacidade que a unidade tem de pagar suas contas em curto prazo, 

utilizando-se das contas do disponível e contas a receber (ativos de rápida conversibilidade). 

Este indicador sofre uma pequena queda em 2015 que tende a diminuir em 2016.  Nesta 

análise pode-se dizer que, se caso o administrador tivesse que pagar todas as suas contas a 
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curto prazo sua capacidade de pagamento seria total (100%) em todos os anos e ainda assim 

restaria saldo credor.  

Por fim, o ultimo indicadores de liquidez utilizado neste trabalho trata da liquidez 

geral, este demonstra a capacidade que a propriedade possui de pagar suas dívidas a curto e 

em longo prazo sem ter que envolver seu ativo permanente. Para este indicador a propriedade 

apresentou um quociente menor que 1 em todos os anos, demonstrando que se caso encerrasse 

suas atividades em qualquer um destes anos, precisaria vender parte de seu imobilizado para 

poder saldar todos os seus compromissos. Ressalta-se que 2015 apresentou o menor índice 

sendo que caso o administrador necessitasse quitar todas as suas dívidas, sem vender seu 

imobilizado, apenas 61% de suas contas seriam quitadas.  

Os indicadores revelam uma boa situação financeira, tanto de curto como de longo 

prazo, o que demonstra a baixa propensão a riscos (como já constatado na análise vertical e 

horizontal). Em outras palavras, o gestor da propriedade contrai dívidas de curto prazo apenas 

para custear sua safra, já os financiamentos de imobilizado, são contraídos para pagamento 

em longo prazo, o que não compromete a situação financeira.  

 

5.2.2 Indicadores de estrutura de capital 

Estes índices demonstram quanto o capital próprio da empresa está comprometido 

com capital de terceiros, também servirá de base para o administrador da propriedade tomar 

decisões financeiras como empréstimos e financiamentos. Para esta análise observa-se cinco 

indicadores de estrutura durante o período de 2014 a 2016. 

 

 
2014 2015 2016 

Endividamento Geral 4,4% 5,86% 5,01% 

Part. Capital de terceiros 4,59% 6,23% 5,27% 

Composição Endividamento 24,23% 21,48% 23,71% 

Imobilização do PL 96,35% 96,74% 95,13% 

Imobilizado de recursos não correntes 93,12% 92,23% 91,45% 

Quadro 11 Indicadores de estrutura de capital. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Gráfico 3 Indicadores de estrutura de capital 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

O indicador de endividamento geral apresentou-se baixo durante os três anos 

evidenciados. Este índice tem por finalidade demonstrar quanto por cento do ativo pertence a 

capital de terceiros, ou seja, em 2014 apenas 4,4% do ativo da propriedade pertencia a 

terceiros, sendo que nos próximos dois anos o percentual teve uma variação pequena, sendo 

um aumento de 1,46% em 2015 (ano  em que o empresário realizou empréstimo para compra 

de imobilizado), e  em 2016 este índice cai 0,85% representando  a diminuição da 

porcentagem de capital  de terceiros em relação ao ativo da propriedade. Praticamente todo 

ativo é oriundo de capital próprio. 

O índice de participação de capital de terceiros evidencia quanto a empresa tomou de 

capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio investido. Neste contexto, pode-se 

dizer que a propriedade não tem utilizado um valor expressivo de capital de terceiros para 

investimentos, pois em 2014 a unidade apresentou apenas 4,59% de capital de terceiros para 

cada R$ 100,00 de capital próprio, seguido por 6,26% em 2015 e 5,27% em 2016. Não 

acontecem variações muito expressivas durantes os anos e os quocientes apresentados são 

bons indicadores, pois quanto menor este índice se apresentar melhor para a propriedade. 

 Em uma análise otimista pode-se dizer que isto é bom para empresa pois consegue 

fazer seus investimentos sem ter que ir em busca de capital de terceiros, por outro lado, é 

preciso analisar se mesmo com pouco investimento de capital de terceiros ela consegue 

investir suficientemente no seu negócio. Este indicador não financeiro será abordado 

posteriormente analisando o crescimento produtivo da propriedade durante os anos. Caso sua 
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produtividade esteja acima da média pode-se dizer que seus investimentos estão sendo 

suficientes. 

Através do índice de composição do endividamento foi possível identificar a 

porcentagem das dívidas a curto prazo da propriedade em relação as suas obrigações totais. 

Observou-se que em 2014, 24,23% das suas dívidas eram vencíveis a curtos prazo em 2015 

este índice diminuiu para 21,48%, seguido por um aumento em 2016 de 2,23%, o que 

representa que neste ano, cerca de 23,71% de suas contas vencem a curto prazo. Pode-se 

inferir que este índice também se apresenta satisfatório, pois como a maioria de suas contas 

serem a longo prazo possibilita que o administrador projete sua receita e despesas também a 

longo prazo, permitindo assim manter valor disponível em caixa para manter as despesas da 

propriedade e demais eventualidades que possam surgir. 

Para o índice imobilizado do PL, os valores calculados demonstram que durante os 

três anos mensurados uma grande parcela do PL foi aplicado em ativo permanente. Em 2014 a 

cada R$ 100,00 de PL a propriedade aplicou 96,35% em ativo permanente, seguido por 

96,74% em 2015, e 95,13 em 2016. Estes valores se justificam já que a propriedade possui 

duas atividade principais (pecuária leiteira e cultivo de soja) e suas máquinas e equipamento 

tendem a depreciar com o passar dos anos, tornando indispensável a troca de maquinários 

para manter a produção. Outro fator que eleva este índice é o valor expressivo representado 

pelas áreas de terra herdadas pelo proprietário, que passaram por ajuste a valor de mercado, o 

que representa maior parte do seu patrimônio. 

O último indicador de estrutura estudado neste trabalho é o Imobilizado de recursos 

não correntes, Este, indica quanto dos recursos não correntes foram aplicados no ativo 

permanente. Por meio dos cálculos deste indicador observou-se que há um valor expressivo 

sendo injetado no ativo permanente, em 2014, 93,12% dos recursos não correntes foram 

aplicados em ativo permanente, em 2015 este índice caiu 0,89%, em 2016 este índice continua 

a cair exibindo um quociente de 91,45%, demonstrando repressão nas aplicações, no entanto o 

valor continua a ser elevado. É importante que se observe neste caso, a vida útil dos 

imobilizados, para que sejam compatíveis com os financiamentos em longo prazo, ou que 

pelo menos gerem recursos suficientes para quitar esta dívida.  

 

5.2.3 Indicadores de rentabilidade 

Estes indicadores transmitem uma percepção de quanto a empresa foi eficiente na 

sua capacidade de gerar lucros. São importantes para que o administrador consiga avaliar se 

realmente está atingindo o lucro desejado, levando em consideração suas vendas, ativos e 
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investimento. Para esta análise foram utilizados quatro indicadores que evidenciam qual a 

rentabilidade que a propriedade apresenta no período de 2014 a 2016. 

 

  
2014 2015 2016 

Giro do ativo 0,07 0,06 0,07 

Margem Liquida 67,74 31,76 32,07 

Rentabilidade do ativo 4,52 1,93 2,40 

Rentabilidade do PL 4,97 1,97 2,46 

 Quadro 12 Indicadores de rentabilidade 

 Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 
Gráfico 4 Indicadores de rentabilidade 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

O índice calculado referente ao giro do ativo representa quanto à empresa vendeu 

para cada R$ 1,00 de investimento total. Observa-se que seus investimentos estão sendo 

maiores do que suas vendas, em 2014 a cada R$ 1,00 investido a propriedade vendeu 0,07, em 

2015 o índice cai 0,01%, e em 2016 volta a presentar um índice de 0,07%. Este índice 

apresenta-se baixo, o que é uma característica do agronegócio, já que depende de 

investimentos em maquinários e áreas de terra para produção, o que eleva o valor do ativo. 

Outro fator de influência para a apresentação deste índice, é o fato de a propriedade ter 
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realizado a avaliação a valor presente de seus bens, já que a mesma apresentou em 2014 seu 

balanço de abertura.  

Quanto a margem líquida apresentada encontra-se um índice com grande variação. 

Observa-se que a variação de 2014 para 2015 é expressiva registrando uma queda de 35,98% 

no ano, expondo um quociente de 31,76%. Em 2016 a variação não é muito expressiva com 

um pequeno aumento de 0,31% chegando a um índice de 32,07%. No ano de 2014 a cada R$ 

100,00 vendido 67,74 é considerado como lucro, já em 2015 e 2016 a cada R$ 100,00 

vendido a propriedade obteve pouco mais de 30% de lucro. Em análise mais profunda da 

propriedade, verifica-se que a grande variação entre os anos não está ligada a variações na 

produtividade, mas sim ao fato de em 2014 o administrador vender parte de seu ativo 

biológico, gerando uma receita não operacional, agregando uma maior lucratividade ao 

período resultante de atividade não operacional. 

O índice de rentabilidade do ativo mede o resultado da empresa entre o lucro líquido 

e o ativo total, quanto maior for este índice melhor para a unidade. Na propriedade estudada a 

rentabilidade do ativo apresentou-se da seguinte maneira: em 2014 a cada R$ 100,00 de 

investimento total a empresa obteve 4,52 de lucro, em 2015 este índice caiu para 1,93% e em 

2016 obteve um aumento de 0,47% chegando a um valor de 2,40%. A propriedade não 

apresenta grandes variações durante os anos, porém deve estudar maneiras de aumentar este 

índice, pois seu lucro em relação aos investimentos, assim como as vendas, estão baixos. 

Concluindo a análise de rentabilidade, tem-se a rentabilidade do PL, através deste 

pode-se identificar quando a propriedade obteve de lucro a cada R$ 100,00 de capital próprio 

investido. Durante o período avaliado a variação durante os anos concentra-se com maior 

evidencia no ano de 2014 já que é o ano com maior lucro (ano em que o proprietário realizou 

venda de ativos biológicos). Neste ano, de 2014, a propriedade obteve 4,97% de rendimento 

sobre o capital próprio, nos demais anos este índice cai registrando 1,97% em 2015 e 2,46% 

em 2016. 

  

5.3 INDICADORES NÃO FINANEIROS 

Para complementar a análise dos indicadores econômicos inicia-se a análise dos 

indicadores não financeiros visando identificar se as decisões e ações tomadas na propriedade 

estão sendo eficientes em relação a produção, mercado, etc. Assim será possível identificar se 

houve evolução no processo produtivo identificando os pontos fortes e fracos da unidade. 
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5.3.1 Pecuária leiteira 

O primeiro indicador analisado tem por objetivo evidenciar se o custo para produzir 

tem aumentado na mesma proporção em que a produtividade aumenta. Para isto destaca-se no 

quadro 11 os custos para produção alinhados a quantidade produzida no período. 

 

  2014 Variação 2015 Variação 2016 

Produtividade em litros 143861 22,86% 176755 -2,2% 172867 

Custo 39.832,40 17,65% 46.861,60 28,80% 60.356,86 

Quadro 13 Variação produtividade x custos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para este índice não haverá uma análise referente ao ano de 2014, pois este contém 

as informações de abertura de balanço, sendo assim ele proporciona o embasamento 

necessário para avaliação dos demais anos.  

Observou-se que em 2015, a produção aumentou 22,86% enquanto os custos para 

produzir subiram 17,65%, ambos aumentaram. Porém, o administrador conseguiu fazer com 

que sua produtividade fosse maior que os custos utilizados no processo produtivo. Em 2016 

este índice não se apresenta favorável, pois neste ano, sua produtividade caiu 2,2%, enquanto 

que seus custos continuaram a aumentar. Vários fatores contribuíram para isto acontecer, um 

deles é o fato de a economia brasileira ainda estar passando por um período difícil, tentando 

controlar sua inflação, o que interferiu diretamente no custo dos insumos adquiridos para 

produção. Neste período o preço do soja e do milho estavam altos consequentemente o preço 

da ração dos animais também se elevou. 

 Outro fator de influência neste período é a quantidade de vacas em lactação em 

primeira cria, pois pelo fato de o proprietário ter vendido parte de seus ativos biológicos em 

2014, estes constituído por 16 novilhas prenhas, que estariam no seu melhor período de 

produção em 2016, fez com que a quantidade de animais em lactação estivesse constituída por 

vacas já em fase final de sua produção. Por este mesmo motivo, o proprietário foi obrigado a 

permanecer com um número maior de animais com mais de uma cria, o que acaba 

influenciando na quantidade produzida, processo natural devido a depreciação que o animal 

vai sofrendo durante os anos. 

Para melhor compreensão dos custos utilizados para atingir a produção, os mesmo 

foram separados por centro de custo, apresentando assim: custos com insumos, custos com 

veterinária e o custo com a mão de obra. Esta foi rateada entre as duas atividades 

desenvolvidas na propriedade. 
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  2014 2015 2016 

(-) CUSTOS DIRETOS       

Insumos pecuária leiteira 16.976,40 19.141,60 29.036,86 

Custos com veterinário 9.824,00 13.536,00 15.480,00 

(-) CUSTOS INDIRETOS 

   
Mão de obra 13032 14184 15840 

Quadro 14 Custos diretos e indiretos da pecuária leiteira. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Através do levantamento destas informações evidenciou-se qual é o custo do 

proprietário para cada litro produzido na propriedade, assim como onde se concentram os 

valores com maior representatividade em relação aos custos da produção. Para a realização do 

cálculo do custo/litro foi realizado um rateio dos custos em relação aos litros de leite 

produzidos no ano, chegando assim a um indicador de custo/litro. 

 

  2014 2015 2016 

Custo/litro 0,27 0,26 0,34 

Quadro 15 Custo por litro de leite produzido. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Este índice reforça ainda mais a análise feita anteriormente onde os custos para 

produção se mantem estáveis entre os anos de 2014 e 2015, sendo que 2016 o custo para 

produção de 1 litro de leite subiu cerca de 30%. Isto demonstra que o desempenho do 

administrador da propriedade em reduzir seus custos não está sendo eficiente. Para isto é 

necessário identificar qual seriam os custos que podem ser reduzidos sem influenciar na 

produção dos animais. 

Identificou-se que a maior concentração de valores em relação aos custos concentra-

se nos insumos adquiridos para alimentação dos animais. Como sugestão ao administrador 

indica-se que ao realizar suas compras realize uma pesquisa de preços com ao menos três 

fornecedores, podendo analisar os preços e comprar do fornecedor que apresentar a melhor 

oferta. Outra opção para redução de custos seria tentar negociar com seus fornecedores, 

adquirindo uma maior quantidade de insumos barganhando um preço menor. 

Para entendermos melhor a relação entre número de animais em lactação e 

quantidade produzida foi realizada uma análise do desemprenho dos animais durante os anos, 

assim foi possível identificar se a quantidade produzida por animal tem apresentado um 

desempenho positivo ou não durante o período de 2014 a 2016.  Para isto, foi realizada uma 
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média entre os animais em lactação durante o ano, pois a quantidade produzida pode variar 

dependendo da genética do animal, número de crias, e também tempo em que o animal está 

em lactação, salientando que seu auge acontece entre a cria e os primeiros 3 meses de 

produção. 

 

  Média nº animais em lactação Quantidade produzida/ano Média litros/animais 

2014 18 143861 22,2 

2015 20 176755 24,54 

2016 20 172867 24,00 

Quadro 16 Média de litros de leite produzido por animais. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Observou-se que o administrador da propriedade elevou a quantidade de litros 

produzida por animais, atingindo assim um bom desempenho em relação aos investimentos 

realizados na atividade. Este aumento tem forte relação com a melhora na genética dos 

animais, alimentação balanceada e cuidados básicos no manejo dos mesmos, para que não 

adoeçam o que acaba influenciando na produção do animal.  

Estudo realizado em 2015 pela Emater-RS, Fetag, Fetraf e Famurs levantou alguns 

dados referente a cadeia leiteira do estado do Rio Grande do Sul dentre eles a média 

produzida por animal, segundo o estudo a média geral é de 10,6 litros de leite por vaca ao dia. 

Desta forma em relação a média estadual a propriedade está com um índice acima da média 

pois sua produção diária por animal durante todos os anos apresentados foi o dobro da média 

estadual. 

Outro índice abordado nesta pesquisa trata da relação entre a quantidade produzida e 

o faturamento do período, fazendo uma análise de mercado abordando o preço médio 

recebido pelo administrador por litro produzido. Para este foi utilizado a quantidade de litros 

produzida no ano e o faturamento gerado no mesmo período. 

 

  Litros produzidos/ano Faturamento anual Média preços/litro produzido 

2014 143861 144.359,34 1,003 

2015 176755 163.214,19 0,923 

2016 172867 224.872,67 1,30 

Quadro 17 Média de preço por litro produzido. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A partir deste indicador pode-se identificar a relação do preço de mercado e a 

produção da unidade estudada. Em 2015 apesar de a produção ter sido maior que 2014, o 
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faturamento não seguiu a mesma tendência. Esta oscilação nos preços assim como todos os 

produtos oferecidos no mercado, ocorrem pela influência da oferta e da procura, quando a 

oferta é maior que a procura os preços caem para estabilizar o mercado. Segundo notícia 

publicada no Canal Rural (2015) “No Brasil, o consumo de leite caiu muito nos últimos anos, 

causando reflexos para toda a cadeia. No Rio Grande do Sul, o crescimento interno do 

consumo foi fraco, mas outros fatores também trouxeram impactos negativos como 

descobertas de fraude no interior da cadeia”. Pode-se observar, que estes impactos conforme 

noticiado também foram sofridos na propriedade analisada, desta forma, o preço por litro 

recebido em 2015 apresentou-se mais baixo em relação ao ano de 2014. 

Em 2016, a produção em relação a 2015 não sofreu grandes alterações porem seu 

aumento no faturamento foi cerca de 37%, isso devido ao aumento no preço recebido por 

litro. Segundo CEPEA (2016) o preço médio anual no Brasil por litro foi de R$ 1,25, e 

registrou uma queda na produção de 0,1%. Em relação à propriedade analisada esta 

informação está muito próximo da realidade apresentada pela unidade estudada, pois neste 

ano a propriedade apresentou uma queda na produção de 2,2% e o preço médio por litro 

recebido foi de 1,30 assim, o desempenho do proprietário foi de acordo com a situação de 

mercado no país conseguindo manter-se competitivo e produtivo em frente ao cenário 

apresentado. 

 

5.3.2 Cultivo da soja  

Para análise dos indicadores do cultivo da soja algumas variáveis devem ser levadas 

em consideração dentre elas destaca-se o clima, tipo de semente e investimentos na produção 

como: quantidade de adubo por ha, quantidade de intervenções com tratamento de pragas, etc. 

No caso da propriedade estudada estas variáveis não apresentam grandes oscilações. Quanto 

ao clima nos anos de 2014 a 2016 não houve estiagens, mantendo a safra com chuvas 

suficientes e controles de pragas. Quanto ao uso das sementes o proprietário optou por utilizar 

“semente BMX ATIVA”, a mesma foi utilizada durante os três anos estudados, sobre 

intervenção no controle de pragas não houve variáveis durantes os anos. 

Para análise do desempenho da propriedade durante os anos, alguns indicadores não 

financeiros foram analisados. Dentre eles o indicador não financeiro utilizado na primeira 

análise trata da quantidade produzida por há. Para isto foi contabilizada a produção anual do 

período em sacas de 60 kg relacionando-as aos ha utilizados para a produção. 

 



62 

 

  

 

Quantidade 

total em KG 

Quantidade 

de kg 

produzidos 

por há 

Sacas de 60 kg produzida/ano Hectares Média sacas/ha 

2014 
 

58289 
 

3238,27 971 18 57 

2015 
 

33692 
 

3743,55 561 9 62 

2016 
 

42817 
 

4281,70 713 10 71 

Quadro 18 Média de sacas produzidas por hectare. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A propriedade obteve uma evolução em relação as sacas produzidas por hectare. 

Utilizando o ano de 2014 como base, pode-se dizer que a produtividade aumentou em 

aproximadamente 24%. Mesmo o ano de 2014 apresentando menor índice em relação aos 

demais, seu desempenho no ano é bom, pois segundo os resultados do trabalho de pesquisa 

elaborado pela Fundação Pró-Sementes em parceria com a Federação da Agricultura do Rio 

Grande do Sul (Farsul), na safra 2014 o Rio Grande do Sul produziu uma média de 48 sacas 

de soja por hectare. Sendo assim o proprietário conseguiu uma produção média acima da 

relacionada como média para o estado, garantindo um bom desempenho em relação aos 

investimentos realizados. 

No ano de 2015, a Embrapa divulga novo estudo revelando que a produção média 

para o estado é de 49 sacas/há, um aumento pouco significativo, porem a propriedade 

estudada conseguiu elevar sua produção em 5 sacas/há, tornando-se mais eficiente em relação 

ao estado. Já em 2016 Emater aponta os resultados na safra ressaltando que a média produzida 

por ha no RS ficou 50 sacas/há. Seguindo a tendência de 2015, um aumento de apenas 1 

saca/há, quanto a unidade estudada o aumento foi maior, sendo 9 sacas/há.  

Observou-se que em todos os anos apresentados a evolução da propriedade analisada 

está acima da média estadual, demonstrando que os investimentos e ações tomados pelo 

administrador da unidade estão sendo eficientes e sua produção está melhor a cada ano. 

Após análise da produção de sacas por ha, foi realizada a elaboração dos custos 

diretos e indiretos da produção de soja. Alguns custos como combustíveis, mão de obra e 

manutenção de máquinas foram rateadas entre os hectares onde foram cultivado a soja e as 

demais culturas temporárias existentes na propriedade. Os custos diretos e indiretos 

relacionados ao cultivo da soja podem ser observados no quadro 15, relacionado abaixo. 
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  2014 2015 2016 

(-) CUSTOS DIRETOS 

   Insumo cultivo da soja 32.240,00 22.172,00 34.067,00 

Custo com combustíveis 3.488,00 1.512,00 2.026,66 

(-) CUSTOS INDIRETOS 

   Mão de obra 5212,8 2836,8 3520 

Manutenção de máquinas 3.060,00 2.871,20 2.144,88 

Quadro 19 Custos diretos e indiretos da produção da soja. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Houve constante variação entre os custos para produção, pois as incertezas 

econômicas que afetam a economia brasileira, como o aumento do dólar impactou 

diretamente no custo dos insumos para produção. Conforme dados coletados na propriedade 

os custos com insumos foi um dos principais fatores para elevação do custo na propriedade. 

No caso de variações de mercado dificilmente o administrador consegue reduzir seus custos, 

pois depende destes produtos para realizar sua produção. Como sugestão ao agricultor sugere-

se que para as compras de insumos haja um acompanhamento dos preços durante o ano, e 

sempre que possível adquiri-los antecipadamente, garantindo um melhor preço. 

Para melhor compreensão dos custos para produção outro indicador foi analisado, 

este utilizando os ha e o custo total para produção, gerando assim o indicador do custo médio 

por ha produzido.  

 

  Hectares Custo total Média custo/ hectare 

2014 18 44.000,80 2.444,48 

2015 9 29.392,00 3.265,77 

2016 10 41.758,54 4.175,85 

Quadro 20 Custo médio por hectare produzido 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Levando em consideração a média de sacas produzidas por ha pelo proprietário ser 

maior que a média nacional é aceitável que também seus custos estejam acima da média. 

Segundo estudo realizado em 2014 pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Rio 

Grande do Sul (FecoAgro/RS), o custo total de produção da soja no estado ficou em R$ 

2.097,34 por hectare, para este indicador a propriedade analisada apresentou um valor maior 

que a média nacional, aproximadamente 16% a mais. Porém, não pode-se afirmar que o 

proprietário está sendo ineficiente, pois vários fatores podem influenciar para o resultado do 

custo por ha como a quantidade de adubação e fertilizantes utilizados. 
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Estudo realizado pela Farsul e Cepea (2015), apontam uma aumento nos custos por 

ha entre os anos de em 2015 de aproximadamente 20%, no caso da propriedade este aumento 

foi ainda maior aproximadamente 30% dos custos se elevaram neste período. Já em 2016 

estudo realizado pela Embrapa (2016) aponta que o custo total da soja por hectare, teve um 

amento de 28% neste período. Na unidade estudada este aumento também foi sofrido pela 

propriedade que sofreu um aumento em seus custos de cerca de 27%, seguindo assim a 

tendência do mercado. 

Após análise dos resultados de custo por ha e média produzida por ha pode-se obter 

um índice não financeiro em relação ao crescimento da produção relacionada com o custo por 

há produzido. 

 

  2014 Variação 2015 Variação 2016 

Média sacas/há 57 8,67% 62 14,5% 71 

Custo médio/há 2444,48 33,5% 3265,77 27,86% 4175,85 

Quadro 21 Variação custo x produção. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Observou-se que apesar de seu custo médio por hectare ter aumentado durante os 

anos a sua produção média também obteve aumento, não na mesma proporção. Porém 

levando em consideração a análise da produção de sacas por ha e o custo para a produção, a 

propriedade apresentou uma evolução acima da média do estado. Outro fator que deve ser 

observado é que esta é uma característica do setor, pois a variação dos preços dos insumos 

passa por oscilações já que sofrem grande influência em relação ao dólar. Desta forma a 

economia brasileira estando instável impacta diretamente no custo para produção. Segundo a 

Farsul, em 2015 a valorização do dólar norte-americano determinou reajustes crescentes nos 

custos de produção do agronegócio, com o dólar acima de R$ 4,00 gerou aumento de 3,69%, 

de acordo com o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP), medido pela federação 

gaúcha. Este fato relacionado a outras influências de mercado impactaram diretamente no 

custo da produção, justificando assim a elevação nos valores apresentados. 

Através das informações coletadas outros índices não financeiros foram possíveis de 

serem analisados, dentre eles o custo médio para a produção de uma saca (60 kg). Assim 

identificou-se a variação entre os custos utilizados para cada saca produzida.  
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Quantidade em 

sacas de 60kg /ano 
Custo total Média custo/ sacas de 60kg 

2014 971 44.000,80 45,31 

2015 561 29.392,00 52,39 

2016 713 41.758,54 58,56 

Quadro 22 Custo médio por saca (60 kg) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

A variação entre os anos segue em cerca 15% em 2015 e 11% em 2016. Este 

indicador fornece informações básicas ao administrador da propriedade, sendo que devem ser 

levadas em consideração no momento da venda de seu produto, pois qualquer venda realizada 

com valor inferior ao apresentado pelo custo médio/saca, representará um prejuízo para 

unidade. Importante ressaltar que neste cálculo apenas são considerados os custos 

relacionados a produção, demais despesas também precisam ser contabilizadas para atingir o 

lucro líquido da unidade. 

Para isso foi preciso verificar o quanto eficiente o proprietário foi ao realizar suas 

vendas. Contabilizado a quantidade vendida durante os anos e o preço pela quais foram 

vendidas, atingiu-se uma média de valor vendido por saca. Conforme este levantamento 

obteve-se os seguintes resultados.  

 

  2014 2015 2016 

Média valor recebido 

por saca (60kg) 
62,49 61,69 71,73 

Quadro 23 Média valor recebido por saca (60kg) 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Analisando a média de valores pelas quais as sacas foram vendidas pode-se dizer que 

o administrador da propriedade conseguiu cobrir seus custos em todos os anos analisados. Em 

2016 foi o ano em que o produtor conseguiu vender seu produto em maior valor, porém 

também foi o ano em que seus custos apresentam-se mais elevados.  

Na análise dos anos, o período em que o administrador conseguiu um melhor 

desempenho nas vendas em relação aos seus custos foi em 2014, pois para cada 1 ha 

produzido, aproximadamente 39 sacas são consideradas custos da produção. Em 2015 esta 

quantidade aumenta para 53 sacas e em 2016, 58 sacas. Em uma segunda análise pode-se 

dizer que qualquer produção que fique abaixo dos valores indicados em sacas por ha 

representarão um prejuízo para a propriedade. 
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Após o levantamento do resultado, pode-se perceber que vários foram os indicadores 

gerados através dos dados coletados na propriedade. Informações básicas foram 

transformadas em informações importantes para que o administrador as utilize como base 

para tomada de decisões. Os indicadores financeiros, assim como os não financeiros 

possibilitaram uma visão geral da propriedade, apontando seus pontos fortes e fracos, porem 

em caso de o proprietário precisar de informações mais especificados sobre determinado 

setor, a análise dos indicadores deve ser direcionada e aprofundada a resposta que se deseja 

alcançar. 
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6 CONCLUSÃO  

Esta pesquisa teve como objetivo analisar em que medida os dados coletados em uma 

propriedade rural podem se transformar em indicadores confiáveis e relevantes no processo de 

tomada de decisões, tendo como base para este estudo uma pequena propriedade rural com 

duas atividades principais: cultivo da soja e pecuária leiteira. A principal motivação para 

realização do mesmo é que a agricultura é uma das mais importantes atividades da economia 

brasileira, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento do país e, uma gestão rural 

bem estruturada vem ao encontro de bons resultados podendo trazer benefícios a toda uma 

sociedade como crescimento da economia e geração de empregos. 

Em busca de um bom desempenho, a contabilidade, responsável por gerar diversas 

informações a seus usuários, disponibilizando diversas ferramentas que podem servir de apoio 

aos administradores no momento da tomada de decisões. Dentre estas ferramentas os 

indicadores financeiros e não financeiros surgem como um instrumento no qual é possível 

fazer uma análise do passado, presente e futuro da organização, traduzindo em números o 

crescimento ou decréscimo da organização. 

Os resultados obtidos na análise dos indicadores financeiros e não financeiros 

aplicados a propriedade rural demonstram que através dos dados coletados na propriedade é 

possível a análise de vários indicadores. Estes indicadores permitiram visualizar a situação da 

empresa ao longo de três anos, identificando seus pontos fortes e fracos, assim como analisar 

o desempenho de cada atividade desenvolvida em comparação a produção do estado e suas 

variações de mercado.  

Os indicadores alcançados pela análise das demonstrações contábeis mostraram a 

propriedade rural como uma empresa conservadora porem lucrativa, o gestor investe em 

ambas as atividades desenvolvidas e consegue atingir bons resultados. Nas duas atividades 

estudadas identificou-se que sua produção está acima da média do setor, e vem aumentando 

suas vendas seguindo a tendência do mercado. Também possui um valor significativo em 

relação ao seu imobilizado, o que é uma característica do agronegócio, pois nesta conta estão 

registrados seus equipamentos e a área utilizada para plantio. 

Por fim, pode-se dizer que os dados coletados e transformados em indicadores 

traduziram a situação econômica financeira e patrimonial da propriedade, demonstrando a 

importância da análise através dos indicadores, trazendo informações ainda desconhecidas 

pelo proprietário que podem servir de embasamento para posteriores tomadas de decisões, 

garantindo assim segurança ao criar suas estratégias de investimento. 
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APÊNDICE 1- PREÇO UNITÁRIO POR LITRO 

  2014 2015 2016 

JANEIRO 0,92226 0,85454 1,049 

FEVEREIRO 0,9288 0,8485 1,12 

MARÇO 1,0387 0,8925 1,15 

ABRIL 1,069 0,9225 1,186 

MAIO 1,0547 0,9305 1,288 

JUNHO 1,0705 0,968 1,433 

JULHO 1,0645 0,986 1,66 

AGOSTO 1,0453 0,9705 1,675 

SETEMBRO 1,0045 0,988 1,392 

OUTUBRO 0,9807 0,978 1,149 

NOVEMBRO 0,9487 0,9905 1,146 

DEZEMBRO 0,8847 1,004 1,146 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

APÊNDICE 2- FATURAMENTO BRUTO ANUAL PECUÁRIA LEITEIRA 

  2014 2015 2016 

JANEIRO 9607,96 12455,19 14.157,30 

FEVEREIRO 8231,02 12701,20 13.254,08 

MARÇO 11698,88 11891,67 12.501,65 

ABRIL 10100,99 12389,18 11.633,47 

MAIO 11775,73 13374,08 14.631,68 

JUNHO 14583,42 15472,51 20.305,61 

JULHO 15389,48 15966,31 26.915,24 

AGOSTO 14425,14 14372,14 30.652,50 

SETEMBRO 13427,15 16179,49 23.757,27 

OUTUBRO 12577,48 15081,34 20.708,43 

NOVEMBRO 11067,53 12405,78 17.812,29 

DEZEMBRO 11474,56 10925,30 18.543,15 

Total 144359,34 163214,19 224872,67 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

APÊNDICE 3- QUANTIDADE DE LITROS DE LEITE PRODUZIDO 

  2014 2015 2016 

JANEIRO 10414 14576 13496 

FEVEREIRO 8862 14969 11834 

MARÇO 11263 13325 10871 

ABRIL 9449 13430 9809 

MAIO 11165 14373 11360 

JUNHO 13623 15984 14170 

JULHO 14457 16193 16214 

AGOSTO 13800 14809 18300 

SETEMBRO 13367 16376 17067 

OUTUBRO 12825 16983 18023 

NOVEMBRO 11666 13750 15543 

DEZEMBRO 12970 11987 16180 

Total 143861 176755 172867 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

APÊNDICE 4- QUANTIDADE EM KG DA PRODUÇÃO DA SOJA 

  2014 2015 2016 

JANEIRO 

   FEVEREIRO 

   MARÇO 10935,1 7928,23 

 ABRIL 16208,27 11860,8 6000 

MAIO 15000 6121,08 26733 

JUNHO 

   JULHO 

   AGOSTO 

   SETEMBRO 1885 2011,81 

 OUTUBRO 854,66 3409 

 NOVEMBRO 3410,6 2361,51 

 DEZEMBRO 

   Total 48293,63 33692,43 32733 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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APÊNDICE 5- MÉDIA DE VELOR RECEBIDO POR SACA (60 KG) DE SOJA 

  2014 2015 2016 

JANEIRO 

   FEVEREIRO 

   MARÇO 67,6 64,51 

 ABRIL 65,82 60 70,6 

MAIO 65,3 61,99 72,86 

JUNHO 

   JULHO 

   AGOSTO 

   SETEMBRO 56 

  OUTUBRO 59,27 60,99 

 NOVEMBRO 60,99 60,96 

 DEZEMBRO 

   Média 62,49 61,69 71,73 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

APÊNDICE 6- FATURAMENTO BRUTO ANUAL PRODUÇÃO DA SOJA 

  2014 2015 2016 

JANEIRO    

FEVEREIRO    

MARÇO 12253,17 8523,27 
 

ABRIL 17782,10 11860,80 7.060,00 

MAIO 16325,00 6325,10 32.463,69 

JUNHO    

JULHO    

AGOSTO    

SETEMBRO 1759,33 2044,00 
 

OUTUBRO 844,30 3465,80 
 

NOVEMBRO 3466,75 2399,30 
 

DEZEMBRO    

Total 52430,65 34618,27 39523,69 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

APÊNDICE 7- APRESENTAÇÃO DA PROPRIEDADE EM IMAGENS 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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APÊNDICE 8-  ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO: MOACIR VALENTIN PEIZZARO 
 

Com o objetivo de conhecer melhor a estrutura organizacional da propriedade e também 

entender se o proprietário utiliza de algum indicador financeiro ou não financeiro no processo de 

tomada de decisões, foi marcada uma entrevista com o mesmo onde este pode responder algumas 

perguntas abertas. A entrevista trata-se de uma conversa que durou cerca de trinta minutos e foi 

relatado pelo proprietário informações sobre sua propriedade e processos utilizados para controle 

de gastos da unidade. 

A entrevista iniciou-se evidenciando ao proprietário que todas as informações são 

relevantes, solicitando que o mesmo relate-as com base nos processos utilizados no seu dia dia. 

Assim, contou-se com a boa vontade e interesse do proprietário para que essa entrevista pudesse 

acontecer conforme planejado. Deste modo, iniciamos a conversa com a seguinte pergunta: 

 

01- Há quanto tempo possui a propriedade e como a adquiriu? 

R. São 35 anos que possuo a propriedade, desde o ano de 1982, ela foi herdada em uso 

fruto. 

 

02- A propriedade possui quantos hectares? 

R. A unidade é constituída por 47 ha de terra estes são utilizados da seguinte forma: 25 há 

são designados a cultura temporária, 8 há destinados ao cultivo de pastagem para a pecuária 

leiteira e o restante da área trata-se de reservas nativas, instalações e benfeitorias da propriedade. 

 

03- Quais são as atividades desenvolvidas (pecuária, cultivo de grãos, suinocultura, etc)? 

R. No momento trabalhamos com pecuária leiteira e cultivo de grão, como: soja, milho, 

trigo, porém o produto mais cultivado é a soja. 

 

04-  Possui conhecimento sobre o que são indicadores de gestão? Utiliza algum? 

R. Não sei o que são estes indicadores e não os utilizo pois não tenho conhecimento de 

pra que servem. 

 

05-  Possui algum controle de custos de despesas da propriedade? 

R. Possuo algumas das informações registradas em uma agenda, porem nem todos os 

gastos são anotados, principalmente os de valor menor, estes passam despercebidos. 
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06- Como as decisões sobre a propriedade são tomadas? Qual o critério utilizado no 

momento de decidir algo? 

R. As decisões tomadas são baseadas em conhecimentos que adquiri do meu pai e 

também pela experiência que fui adquirindo durante os anos. Especulações de mercado também 

são levadas em consideração e sempre avalio o risco antes de fazer um investimento ou realizar 

compras e vendas, levando em consideração minha receita verificando quanto dela posso 

comprometer com um gasto fixo. 

 

As respostas do proprietário descreveram a propriedade como sendo de pequeno porte e 

com duas atividade principais: pecuária leiteria e cultivo da soja. O mesmo possuindo um controle 

pouco efetivo de seus gastos e despesas e desconhece o uso de indicadores de gestão. No 

momento de decidir algo, utiliza-se do conhecimento que possui sobre seu negócio, avaliando os 

riscos, demonstrando que mesmo sem conhecimento dos indicadores ele utiliza técnicas aplicadas 

de análise avaliando suas receitas e dívidas a curto e longo prazo. 

 

 

 


