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RESUMO 

 

O cenário econômico mundial, está em constante mudança, pela difusão da globalização pelo 

mundo, consequentemente o agronegócio e a agricultura é o setor que obteve mais mudanças. 

Por esta razão a informação gerada pela entidade rural, necessita de uma melhor evidenciação 

e registro, para que possa ajudar na continuidade do setor. A finalidade da pesquisa foi 

desenvolver e aplicar um plano de contas contábil para a atividade de uma propriedade rural 

da região norte do Rio Grande do Sul. Este segmento de estudo é pouco explorado, mas muito 

importante para o futuro da agricultura e do agronegócio. Através de estudo de caso, efetuou-

se o levantamento dos bens, direitos e deveres e, seguidamente, elaborado o plano de contas. 

Por meio dos dados da safra de 2018/2019 foi estruturado contas de resultado e aplicado 

regimes tributários de pessoa física e jurídica mostrando que e mais viável continuar como 

pessoa física. Subsequentemente, dá informação, foi elaborado a consolidação da 

contabilidade da propriedade rural, mostrando ser uma ferramenta muito importante na 

gestão, podendo auxiliar na tomada de decisão.   

     

Palavras-chave: Contabilidade rural. Plano de Contas. Propriedade rural. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário econômico mundial vive em constante mudança. A globalização tem se 

difundido em todos os setores, trazendo consigo, uma enxurrada de tendências e 

procedimentos que tornam a forma de mensurar e analisar a informação, cada vez mais, 

importante para a continuidade de qualquer negócio, valorizando, assim, a contabilidade. 

Com esse novo cenário econômico mundial e, portanto brasileiro, um dos setores que 

mais obteve mudanças foi a agricultura atrelada ao agronegócio, que, o longo dos anos, tem se 

fortalecido, tornando-se o principal sustentador econômico. Segundo o Cepea, (2018), o PIB 

do agronegócio correspondeu a 22,83% e 23,5% do PIB brasileiro em 2016 e 2017. Em 2018, 

apresentou estabilidade, com leve baixa de 0,01% no fechamento do ano. 

Segundo o Ministério da Agricultura (2019) as exportações do agronegócio 

atingiram o valor recorde nominal de US$ 101,69 bilhões em 2018, com crescimento de 5,9% 

em relação aos US$ 96,01 bilhões exportados em 2017. O recorde anual anterior ocorreu em 

2013, quando o país exportou US$ 99,93 bilhões em produtos do setor. 

Por sua vez, a informação gerada pela atividade rural nem sempre é evidenciada e 

registrada da forma correta. O agricultor se vê apenas na obrigação de efetuar a declaração de 

Imposto de Renda (IR) anual, juntamente com a escrituração do livro caixa, tais 

procedimentos que não refletem, muitas vezes, a necessidade real de informação que o gestor 

rural precisa para a tomada de decisão, uma vez que a realidade econômica, financeira e 

patrimonial da propriedade rural não é refletida na declaração de Imposto de Renda. A 

necessidade de se organizar e registrar a informação seria suprida por um estruturado plano de 

contas contábeis, onde a informação trazida por seria importante para a tomada de decisão, já 

que nele estaria a realidade consolidada da propriedade rural.  

Buscou-se, através do estudo, a construção e estruturação de um plano de contas para 

propriedades rurais, por meio das técnicas contábeis (NBC TG 29), e demais normas 

contábeis, sendo elas propriedade de pequeno, médio e grande porte. Após a estruturação do 

plano de contas, foi levantado dados e informações patrimoniais e financeiros, ou seja, os 

bens, direitos e obrigações de uma propriedade rural da região norte do Rio Grande do Sul , 

compilando-se as informações no plano de contas contábeis para, por fim, aplicar índices 

financeiros contribuindo para o conhecimento da aplicação da contabilidade nas propriedades 

rurais.   
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1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

No Brasil, a agricultura desempenha importante papel. Atrelada ao agronegócio, 

torna-se um dos principais sustentadores econômicos do país, segundo o Cepea. O PIB do 

agronegócio correspondeu a 22,83% e 23,5% do PIB brasileiro em 2016 e 2017 e, em 2018, 

apresentou estabilidade, com leve baixa de 0,01%. Ainda em 2018, foi responsável por US$ 

101,69 bilhões das exportações, segundo o Ministério da Agricultura. 

Nesse novo cenário econômico, derivado da alta da população mundial, resultante do 

crescimento da demanda por alimentos, o setor primário tem se fortalecido mundialmente, 

principalmente no Brasil, tornando-se de grande importância a estruturação e o registro da 

informação gerada pela atividade rural. 

 Por meio deste estudo, promover-se-á a junção da informação técnica, ou seja, a 

burocrática com a prática da contabilidade, para a construção de um estruturado plano de 

contas apropriado a uma propriedade rural seja ela de pequeno, médio ou grande porte.  

O questionamento que será respondido através da pesquisa é o seguinte: qual modelo 

de plano de contas pode ser aplicado em propriedades rurais, afim de gerar informações 

contábeis úteis para a tomada de decisão, no âmbito tributário, patrimonial e financeiro? 

A pesquisa realizou-se em uma propriedade rural, cujo produtor reside em Tapejara-

RS e possui sua propriedade difundida em áreas de terra na região norte do RS, onde a 

principal atividade da região é a agricultura e o agronegócio.   

  

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

A pesquisa foi realizada em uma propriedade rural do norte do Rio Grande do Sul, 

cujo principal objetivo seria delimitar um plano de contas, ou seja, a estruturação contábil, 

patrimonial e de resultado das atividades de um grande produtor rural, entretanto o plano de 

contas pode ser aplicado em propriedades de pequeno, médio e de grande porte.  
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1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Estruturar um plano de contas adequado para uma propriedade rural, seguindo a 

NBC TG 29 e os princípios contábeis. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Elaborar, conforme a NBC TG 29, um plano de contas aplicado a propriedades 

rurais.  

b) construir o balanço de abertura de uma propriedade no plano de contas; 

c) aplicar contabilização de uma propriedade rural no plano de contas; 

d) analisar as principais informações geradas pelo plano de contas sugerido; 

e) analisar a melhor forma de tributação, física ou jurídica; 

f) verificar se o plano de contas sugerido atende à propriedade. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

O reflexo da globalização na agricultura se mostra em grandes proporções nos dias 

atuais. A produção de informações é constante, originando mudanças diárias. Entretanto, a 

falta de ferramentas adequadas e de pesquisa na área tem deixado uma lacuna a se preencher. 

É de extrema importância que se faça uso da contabilidade no meio rural, pois é a principal 

ferramenta de controle patrimonial e financeiro, para que através da informação possa se 

prever passivos e tomar decisões sólidas e concretas em tempo hábil, zelando, assim, pela 

continuidade do empreendimento rural. 

Nesse sentido, o estudo tem o intuito de construir um plano de contas, que seja apto a 

interpretação dos agricultores para auxílio na tomada de decisão e que contribua para a 

contabilidade rural da região, estado e nação, servindo como base às normas contábeis (NBC 

TG 29), os princípios contábeis e à legislação brasileira, contribuindo para a estruturação de 

ferramentas de gestão na área rural. 
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Apesar de pouco estudado o tema, existe alguns autores que o pesquisaram 

anteriormente o assunto como Pelizarro (2017) e Blass (2017) ressaltam a importância e a 

relevância do registro da informação contábil na propriedade rural para a tomada de decisão, 

afim de que ela represente com veracidade a realidade situacional.  A partir disso, será dada 

continuidade ao tema, aprofundando-se na estruturação do plano de contas contábil e o 

aplicando, já que é de grande importância para qualquer negócio. 

   Para o agricultor, seja ele de pequeno, médio ou de grande porte, o estudo servirá 

como base para o conhecimento e a implantação da contabilidade rural, em suas propriedades, 

haja vista que as informações geradas vão solidificar suas decisões e tornar fidedigna a 

informação em tempo real de sua situação patrimonial.  

A região norte do RS se sustenta em grande parte por meio da economia ligada ao 

setor agrícola. Logo, este trabalho visa contribuir para a continuidade da agricultura da região. 

Para as instituições de ensino superior, esta pesquisa servirá como exemplo para outros alunos 

explorarem mais esta área do conhecimento. O estudo é relevante para o 

acadêmico/pesquisador que adquirirá conhecimento específico, podendo se tornar especialista 

em tal área de atuação.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo envolve capítulos sobre o agronegócio e agricultura, organizações jurídica e 

tributação na atividade rural, contabilidade no agronegócio, NBC TG 29 Ativos Biológicos, 

contabilidade para gestão no agronegócio, apresentando autores que conceituam esses temas, 

e a legislação jurídica, tributária e física nacional.  

Os assuntos abordados, a seguir, serviram de base indispensável às ações que foram 

utilizadas para efetuar a busca da solução para o problema alvitrado. 

2.1 AGRONEGÓCIO E AGRICULTURA  

O agronegócio iniciou mundialmente em séculos passados, através de grandes 

colonizadores espanhóis e portugueses, que foram os primeiros a descobrir à América; Em 

nosso continente, escravizaram os nativos da região e introduziram sua cultura e, após, a 

agricultura, atividade que futuramente se tornaria um dos principais setores da economia 

brasileira. Segundo Souza (2017, p.13) 

 

 

É importante salientar que Agronegócio não é apenas uma ação isolada no campo e 

sim um conjunto de ações que podem ser observadas, identificadas em uma cadeia 

de produção que vão além das cercas e cancelas. Possui uma trajetória histórica 

remanescente do Séc. XVI, a partir do processo de colonização da América. É óbvio 

salientar que a partir do Séc. XV temos registradas ocorrências do início de processo 

de colonização, através das Caravelas advindas da Espanha, com Cristóvão 

Colombo.  

 

 

O agronegócio brasileiro compreende atividades econômicas ligadas, basicamente, a 

insumos para a agricultura, como fertilizantes, defensivos, corretivos à produção agrícola, 

compreendendo lavouras, pecuária, florestas e extrativismo, a agro industrialização dos 

produtos primários, transporte e comercialização de produtos primários e processados 

(MAPA, 2011 apud PACHECO, et al, 2012, p.3). 

No Brasil, o agronegócio tem respaldo, chama a atenção da economia mundial, setor 

que passou por diversas mudanças nos últimos anos, tornando-se assim grande gerador de 

riqueza para o país, ou seja, foi o setor responsável por grande parte das exportações 

brasileiras. 

A agricultura é a atividade que explora a terra, sendo ela uma das atividades mais 

antigas praticadas pelo homem. Assim, Crepaldi (2012, p. 01, c) afirma que a agricultura 



16 

 

representa toda a atividade de exploração da terra, seja ela o cultivo de lavouras e florestas ou 

a criação de animais, com vistas a obtenção de produtos que venham a satisfazer as 

necessidades humanas.  

A agricultura passou por grandes mudanças com a globalização, com inovação e com 

novas tecnologias, gradativamente pelo aumento populacional, resultando no aumento da 

demanda por alimento. O Brasil conseguiu evoluir no setor primário, mesmo com 

dificuldades. Sofreu com as mudanças, entretanto, conseguiu ganhar espaço na economia 

mundial como um dos principais exportadores de alimento do mundo, conforme mostra 

Crepaldi (2012, p.01, c): 

 

Nos últimos anos, ocorreu no Brasil uma grande industrialização, do que resultou 

um aumento da população das cidades e uma redução da população rural.  Apesar 

disso, a agricultura continua desempenhando papel fundamental no desenvolvimento 

do país. Os principais produtos de exportação são todos oriundos da agricultura, ou 

seja, o café, o açúcar e a soja.   

 

Ainda, segundo Crepaldi (2012, p.01, c) a agricultura deve desempenhar os seguintes 

papéis no processo de desenvolvimento: 

1. produzir alimentos baratos e de boa qualidade; 

2. produzir matéria-prima para a indústria; 

3. pela exportação, trazer dinheiro para o país; 

4. dar condições dignas de vida para o trabalhador rural. 

A agricultura segue o exercício rural, ou seja, ela não segue a ano fiscal para o 

cultivo de suas culturas, mas se baseia em um período que inicia em 1º de julho de 

determinado ano e acaba em 30 de junho do ano subsequente. Segundo o Ministério da 

Agricultura (2019), a partir de 1º de julho entra em vigor o Plano Safra 2019/2020, logo o 

plano vale até 30 de junho de 2020.  

Muitas são as mudanças e a evolução no agronegócio e na agricultura, então são 

nítidas em nosso cenário atual, seja nacional ou mundial, macro ou microeconômico. 

Entretanto, aqueles que irão se sustentar e darão continuidade a suas propriedades, são aqueles 

que melhor gerenciarem seus negócios, por meio das informações, para assim gerarem 

resultados.      
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2.2 ORGANIZAÇÃO JURÍDICA E TRIBUTAÇÃO NA ATIVIDADE RURAL 

A propriedade rural, cuja atividade fim é a exploração das terras e animais, gerando, 

expectativa de caixa futuro, com o objetivo de obter riqueza para a economia regional e 

nacional. Para o gestor e para sociedade esta é a descrição de empresa rural. Crepaldi descreve 

assim:   

Empresa rural e o empreendimento de pessoa física ou jurídica publicam ou privada, 

que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de 

rendimento econômico da região em que se situe e que explore área mínima 

agricultável do imóvel segundo padrões fixados, pública e previamente, pelo poder 

Executivo. Para esse fim, equiparam-se ás áreas cultivadas, as pastagens, as matas 

naturais e artificiais e as áreas ocupadas com benfeitorias.( 2012, p3, c). 

 

Ainda, nas palavras de Crepaldi (2012, p.4, c), ele afirma que a empresa rural é a 

unidade de produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, 

criação de gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda.  

A terra, o capital seja ele imobilizado ou disponível juntamente com o trabalho, 

denomina-se fatores de produção, ou seja, fatores que geram riqueza e caracterizam o 

agronegócio dentro das propriedades rurais. 

Para Crepaldi (2012, p.4, c), qualquer tipo de empresa rural, seja familiar ou 

patronal, é integrada por um conjunto de recursos, denominados fatores da produção, que ele 

divide em três: a terra, o capital e o trabalho. 

Por fim, Crepaldi (2012, p.4, c) destaca que empresário rural é aquele que exerce 

profissionalmente atividade econômica para a produção ou circulação de bens ou serviços. 

Essa atividade de produção, realizada de forma profissional com a finalidade de gerar riqueza, 

reconheceu o trabalho do produtor rural como o de criação de bens e serviços. 

2.2.1 Grande, média e pequena propriedade  

Existem variados segmentos de entidade, ou seja, entidades de grande, médio e 

pequeno porte. Na atividade rural não é diferente e elas se diferenciam pelo tamanho do seu 

capital, de sua produção e de seu faturamento. 

Segundo o Incra (2019), em relação ao tamanho da área, os imóveis rurais são 

classificados em: 
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Quadro 01: Classificação Módulos Fiscais 

Classificação Quant. Em Módulos Fiscais Quant. Média Em Hectares 

Minifúndio Inferior a 01 (um) módulo 

Fiscal 

20,5 hectares 

Pequena Propriedade Entre 01 (um) e 04 (quatro) 

módulos fiscais 

82 hectares 

Média Propriedade Superior a 04 (quatro) e até 

15 (quinze) módulos fiscais. 

307 hectares 

Grande Propriedade Superior a 15 (quinze) 

módulos fiscais. 

Superior a 307 hectares 

Fonte: Incra (2019) 

 

A classificação é definida pela Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e leva em 

consideração o módulo fiscal (e não apenas a metragem), que varia de acordo com cada 

município. 

Ainda, o Incra (2013) afirma que em Tapejara, Ibiaçá, Água Santa e Barracão um 

modulo fiscal refere-se a 20 hectares de terra; já em Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul e 

Esmeralda equivale a 25 hectares de terra; em Passo Fundo equivale a 16 hectares.  A média 

geral da região equivale entre 16 e 25 hectares por módulo fiscal.  

A definição de grande, média e pequena propriedade rural varia muito por região, e 

como o Brasil é um país muito grande em território, em uma determinada cidade um grande 

produtor se enquadra nela como grande produtor, ao passo que se esse produtor produzisse em 

outra cidade e estado, ele poderá vir a ser pequeno produtor.    

2.2.2 Tributação 

No Brasil, a legislação tributária tornou-se muito burocrática, e seus impostos estão 

em crescente aumento, atingido, ano após ano, diversos setores do país, e, consequentemente, 

deixando setores da economia mais vulneráveis a problemas financeiros, uma vez que o 

desembolso de recursos é cada dia maior para os pagamentos dos tributos. Logo, a escolha 

correta e inteligente da tributação seja de qualquer entidade é de extrema importância para a 

continuidade do negócio. Nesse cenário, de altos impostos, é preciso escolher a melhor forma 

de tributação para sua entidade. 



19 

 

2.2.2.1 Imposto de Renda Pessoa Física Rural  

Crepaldi (2012, p.351, c) diz que de acordo com os art. 58 a 71 do regulamento do 

Imposto de Renda, produtor rural é toda a pessoa física que explore atividades agrícolas ou 

pecuárias, onde não sejam alteradas a composição e as características do produto in natura.   

O gestor rural pode optar, pelo IRPF, ou seja, tributação de Imposto de Renda de 

Pessoa Física, tributo que é taxado sobre o lucro da entidade física, seguindo a legislação 

tributária, podendo se atribuir de benefícios exclusivamente de pessoa física.  

Segundo a Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990:  

 

Art. 1º Os resultados provenientes da atividade rural estarão sujeitos ao Imposto de 

Renda de conformidade com o disposto nesta lei. 

Art. 2º Considera-se atividade rural: 

I - a agricultura; 

II - a pecuária; 

III - a extração e a exploração vegetal e animal; 

IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura, 

piscicultura e outras culturas animais; 

Segundo a Receita Federal (2019), está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste 

Anual, a pessoa física da atividade rural residente no Brasil que, no ano-calendário 

de 2018, obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 (cento e quarenta e 

dois mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos); ou pretenda 

compensar, no ano-calendário de 2018 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário 

anteriores ou do próprio ano-calendário de 2018. 

 

2.2.2.2 Lucro real na atividade rural 

Como entidade jurídica, a opção para tributação é optar por lucro presumido, simples 

ou lucro real, assim tornar-se-á uma empresa rural. As receitas da entidade rural são as vendas 

de produtos como a soja, milho, trigo e a comercialização de gado, entre outros. Assim, após a 

venda dos produtos, juntamente com a contabilização dos custos e das despesas, apura-se o 

lucro ou o prejuízo do exercício, consequentemente, gerando o imposto a ser pago pela 

entidade jurídica.  

Segundo a Instrução Normativa RFB N1671700, de 14 de março de 2017: 

 

Art. 26. A receita bruta compreende: 

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; 

II - o preço da prestação de serviços em geral; 

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e 

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, não 

compreendidas nos incisos I a III. 

§ 1º A receita líquida será a receita bruta diminuída de: 

I - devoluções e vendas canceladas; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.023-1990?OpenDocument
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II - descontos concedidos incondicionalmente; 

III - tributos sobre ela incidentes; e  

IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput 

do art. 183 da Lei nº 6.404, de 1976, das operações vinculadas à receita bruta 

 

 

A entidade jurídica deverá escolher a forma de tributação no primeiro recolhimento 

de Imposto de Renda. Ao optar pelo lucro real, a entidade poderá apura-lo trimestralmente e, 

se preferir, escolher pelo desembolso mensal do imposto por estimativa. Desta forma, a 

entidade fica vinculada a apurar o lucro real anualmente, em 31 de dezembro.  

  Os prejuízos fiscais poderão ser compensados integralmente em um único exercício, 

desde que o lucro real apurado na atividade rural comporte a compensação no LALUR. As 

depreciações dos bens do ativo imobilizado poderão ser feitas integralmente.  

De acordo com Crepaldi (2012, p.366, c): 

 

A base de cálculo do imposto de renda pessoa jurídica é o lucro real, arts. 219 a 246 

e seguintes do RIR/99 sendo sua alíquota de 15%, conforme art. 541 do RIR/99. 

Além do imposto cobrado a alíquota de 15% há a incidência de um adicional de 

10%sobre a parcela do lucro real que exceder o valor resultante de multiplicação de 

R$20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de apuração. O lucro real 

é o resultado do período de apuração, ajustado pelas edições, exclusões e 

compensações prescritas ou autorizadas pela legislação do imposto de renda (arts. 

249 e 250 do RIR/99). 

 

 

Ainda, Crepaldi (2012, p.372, c) afirma que estão sujeitas ao regime de incidência da 

CSLL sobre o resultado ajustado, em cada ano calendário, as pessoas jurídicas que forem 

obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36 da IN 390/04).  

Segundo o código tributário brasileiro, a alíquota da CSLL é de 9% sobre o lucro 

apurado. Já, o PIS e COFINS são de 1,65% e 7,6% da receita. 

Com a escolha correta da forma de tributar sua atividade, haverá mais perspectivas 

de caixa futuro, fortalecendo a continuidade da entidade rural.  

2.3 CONTABILIDADE NO AGRONEGÓCIO  

No início da civilização, nos primórdios da humanidade, atrelada ao 

desenvolvimento da agricultura e o comércio de trocas, surge a contabilidade, dando seus 

primeiros passos com pequenos registros de rebanhos e alimentos.   

Segundo Cotrim, Santos e Junior (2012, p.45) alguns historiadores relatam que os 

primeiros sinais da existência das contas datam de aproximadamente 4.000 A.C., entretanto, 

antes disto, o homem primitivo, ao inventariar as primeiras ferramentas e instrumentos de 
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caça e pesca disponível, ao contar seus rebanhos, já estava praticando uma forma rudimentar 

de contabilidade.  

A contabilidade é o instrumento que fornece o máximo de informações úteis para a 

tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ela é muito antiga e sempre existiu para auxiliar 

as pessoas a tomarem decisões. Com o passar do tempo, o governo começa a se utilizar dela 

para arrecadar impostos e a torna obrigatória para a maioria das empresas (MARION, 2009, 

p.28, a). 

A contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registram os fenômenos que 

afetam o patrimônio de uma empresa ou entidade, ela evidencia as mudanças que decorre do 

patrimônio, que são o conjunto de bens, direitos (Ativo) e obrigações (Passivo) das entidades, 

ou qualquer pessoa jurídica ou física, que se utilizam da contabilidade. Ela retrata muitas 

informações que servem de base para as tomadas de decisões e, muitas através dela, pode-se 

prever futuros passivos que possam em tempo hábil serem evitados, para assim dar 

continuidade da entidade e de qualquer negócio.  

Os gestores necessitam ter planejamento em todos os setores, para que haja um 

retorno favorável para sua propriedade. Com isto, ele estabelece controle a partir da 

informação gerada ao longo dos períodos. 

Para autor acima citado, uma das ciências mais antigas que se conhece é a ciência 

contábil e, segundo os historiadores, Aristóteles há mais de 2.000 anos já refletia acerca de 

uma ciência que controlaria a riqueza. (CREPALDI, 2003, p.15, a). 

Crepaldi (2003, p.15, a) afirma também que: 

A contabilidade é uma das ciências mais antiga do mundo. Existem diversos 

registros de que a civilizações antigas já possuíam um esboço de técnicas contábeis. 

Em termos de registros históricos é importante destacar a obra Summá de aritmética, 

geometria, proportioni et proportionalita, do Frei Paccioli publicado em Veneza em 

1494 (pouco depois da invenção da impressa: é um dos primeiros impressos no 

mundo). Essa obra descreve num de seus capitólios um método empregado por 

mercadores de Veneza no controle de suas operações posteriormente denominadas 

método das partidas dobradas ou método de Veneza. Nos séculos seguintes ao livro 

de Paccioli, a contabilidade expandiu sua utilização para instituições como a igreja e 

o Estado e foi importante instrumento no desenvolvimento do capitalismo conforme 

opinião de estudiosos como o sociólogo Max Weber. 

 

A contabilidade vai controlar o patrimônio, registrando informações que ocasionam 

mudanças. Padoveze diz que o objetivo da contabilidade é o controle de um patrimônio. O 

controle é feito através de coleta, armazenamento e processamento das informações oriundas 

dos fatos que alteram essa massa patrimonial. (PADOVEZE, 2000, p.35). 
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Padoveze (2000, p.35) afirma que uma entidade contábil é o conjunto patrimonial 

pertencente a uma pessoa jurídica ou pessoa física. No caso de pessoa jurídica, esta pode ser 

com ou sem fins lucrativos. 

Os usuários da contabilidade são todas as pessoas físicas ou jurídicas públicas ou 

privadas, internas ou externas, com interesse na entidade, sejam administradores, sócios ou 

acionistas, empregados, fornecedores, financiadores e demais credores, clientes, governos nos 

diversos níveis, integrantes do mercado financeiro e de capitais, além dos meios de 

comunicação e do público em geral, ou seja, a sociedade. 

2.3.1 Princípios da Contabilidade 

Os princípios da contabilidade representam a essência das doutrinas referentes à 

contabilidade, consoante o entendimento dominante nos universos científico e profissional, 

cujo objeto é o patrimônio das entidades. Segundo o CFC (2008, p.11), os Princípios 

Fundamentais de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias relativas à 

ciência da contabilidade, mediante o entendimento predominante nos universos científico e 

profissional do nosso país. Concernem, pois, à contabilidade no seu sentido mais amplo de 

ciência social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. São princípios fundamentais da 

contabilidade:  

I) o da ENTIDADE; 

II) o da CONTINUIDADE;  

III) o da OPORTUNIDADE;  

IV) o do REGISTRO PELO VALOR ORIGINAL;  

V) o da ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA;  

VI) o da COMPETÊNCIA;  

 VII) o da PRUDÊNCIA.  

 

Os princípios contábeis nortearam a forma correta de analisar, interpretar e registrar 

as informações, para que a tomada de decisão seja a mais correta possível, respeitando 

principalmente a legislação e as normas brasileiras de contabilidade, tornando a informação 

fidedigna e tempestiva, com relevância, tornando o profissional contábil competente, prudente 

e imparcial.  
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2.3.1.1 Principio da Entidade 

O princípio da entidade é muito importante para a continuidade de qualquer negócio, 

uma vez que afirma a importância de separar o que é da entidade e o que é dos sócios, para 

que não haja a confusão em termos patrimoniais e financeiros, assim o CFC (2008, p.12) 

afirma: 

 O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade 

e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio 

particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a 

uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer 

natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, 

o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso 

de sociedade ou instituição. O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a 

recíproca não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios 

autônomos não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza 

econômico contábil. 

 

A entidade se fortalece no momento em que os sócios e gestores reconhecem ela, ou 

seja, quando conseguem interpretar o que faz parte dela e separar das demais, para assim se 

ter perspectiva de ativos futuros através dela.  

2.3.1.2 Princípio da Competência  

O Princípio da Competência corresponde em reconhecer receitas e despesas, geradas 

no exercício independentemente dos seus recebimentos ou pagamento, desta forma o CFC 

(2008, p.14) afirma: 

 

As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período 

em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, 

independentemente de recebimento ou pagamento. O Princípio da COMPETÊNCIA 

determina quando as alterações no ativo ou no passivo resultam em aumento ou 

diminuição no patrimônio líquido, estabelecendo diretrizes para classificação das 

mutações patrimoniais, resultantes da observância do Princípio da 

OPORTUNIDADE. O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando 

correlatas, é consequência natural do respeito ao período em que ocorrer sua 

geração.  

 

 

O CFC (2008, p.37) explica: 

  

Observa-se que o Princípio da Competência não está relacionado com recebimentos 

ou pagamentos, mas com o reconhecimento das receitas geradas e das despesas 

incorridas no período. Mesmo com desvinculação temporal das receitas e despesas, 
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respectivamente do recebimento e do desembolso, em longo prazo ocorre à 

equalização entre os valores do resultado contábil e o fluxo de caixa derivado das 

receitas e despesas, em razão dos princípios referentes à avaliação dos componentes 

patrimoniais. 

 

 

O Princípio da Competência dar-se-á inteiramente ao registro do fato no momento do 

acontecimento, eu seja, reconhecendo que deve ser pago ou recebido valores antes mesmos de 

serem efetivados dentro da entidade, como o caso dos impostos, é reconhecido no mês da 

competência, mas pagos apenas no mês subsequente. Desta maneira, qualquer entidade 

precisa possuir um estruturado fluxo de caixa, desde seu orçamento, planejamento e execução, 

pois ao longo do exercício, ocorrerá equalização entre os valores do resultado contábil e o 

fluxo de caixa derivado das receitas e despesas, em razão dos acontecimentos que alteraram o 

patrimônio. 

2.3.1.3 Princípio da Oportunidade  

“Segundo o CFC (2008, p.12), Art. 6º O Princípio da Oportunidade refere-se, 

simultaneamente, à tempestividade e à integridade do registro do patrimônio e das suas 

mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, 

independentemente das causas que as originaram. ” 

Ainda o CFC (2008, p.28) afirma: 

 

O Princípio da OPORTUNIDADE exige a apreensão, o registro e o relato de todas 

as variações sofridas pelo patrimônio de uma Entidade, no momento em que elas 

ocorrerem. Cumprido tal preceito, chega-se ao acervo máximo de dados primários 

sobre o patrimônio, fonte de todos os relatos, demonstrações e análises posteriores, 

ou seja, o Princípio da Oportunidade é a base indispensável à fidedignidade das 

informações sobre o patrimônio da Entidade, relativas a um determinado período e 

com o emprego de quaisquer procedimentos técnicos. É o fundamento daquilo que 

muitos sistemas de normas denominam de “representação fiel” pela informação, ou 

seja, que está espelhe com precisão e objetividade as transações e eventos a que 

concerne. Tal tributo é, outros sim, exigível em qualquer circunstância, a começar 

sempre nos registros contábeis, embora as normas tendem a enfatizá-lo nas 

demonstrações contábeis. 

2.3.1.4 Princípio do Registro do Valor Original 

“Art. 7º os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais 

das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na moeda do país, que serão 
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mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem 

agregações ou decomposições no interior da Entidade. (CFC, 2008, p. 13)”. 

2.3.1.5 Princípio da Continuidade  

O Princípio da Continuidade preza pela continuidade do negócio e é muito 

importante para o gestor rural, que busque sempre a sustentabilidade de seu negócio, 

almejando caixa futuro, lucratividade para assim através do bom desempenho de suas ações 

dar continuidade a sua entidade. 

O CFC (2008, p.12) explica: 

 

Art. 5º A CONTINUIDADE, ou não, da ENTIDADE, bem como a 

sua vida definida ou provável, devem ser consideradas quando da 

classificação e da avaliação das mutações patrimoniais, quantitativas e 

qualitativas. § 1º A CONTINUIDADE influencia o valor econômico 

dos ativos e, em muitos casos, o valor de vencimento dos passivos, 

especialmente quando a extinção da ENTIDADE tem prazo 

determinado, previsto ou previsível. § 2º A observância do Princípio 

da CONTINUIDADE é indispensável à correta aplicação do Princípio 

da COMPETÊNCIA, por efeito de se relacionar diretamente à 

quantificação dos componentes patrimoniais e à formação do 

resultado, e de se constituir dado importante para aferir a capacidade 

futura de geração de resultado. 

 

2.3.1.6 Princípio da Atualização Monetária  

“No Art. 8º, os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser 

reconhecidos nos registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores 

dos componentes patrimoniais. (CFC, 2008, p. 13). ” 

2.3.1.7 Princípio da Prudência  

O Princípio da prudência se constitui em sempre se assegurar sobre a ação que vai se 

tomar, ou seja, permanecer confiante na continuidade da entidade, mas sempre tomando 

decisões com prudência, nunca contando com o lucro antes do resultado.  

O CFC (2008, p.15) afirma que: 

 

Art. 10. O Princípio da PRUDÊNCIA determina a adoção do menor valor para os 

componentes do ATIVO e do maior para os do PASSIVO, sempre que se 

apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações 

patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. § 1º O Princípio da PRUDÊNCIA 
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impõe a escolha da hipótese de que resulte menor patrimônio líquido, quando se 

apresentarem opções igualmente aceitáveis diante dos demais Princípios 

Fundamentais de Contabilidade. § 2º Observado o disposto no art. 7º, o Princípio da 

PRUDÊNCIA somente se aplica às mutações posteriores, constituindo-se 

ordenamento indispensável à correta aplicação do Princípio da COMPETÊNCIA. § 

3º A aplicação do Princípio da PRUDÊNCIA ganha ênfase quando, para definição 

dos valores relativos às variações patrimoniais, devem ser feitas estimativas que 

envolvem incertezas de grau variável. Art. 11. A inobservância dos Princípios 

Fundamentais de Contabilidade constitui infração nas alíneas “c”, “d” e “e” do art. 

27 do Decreto-Lei nº 9.295, de 27 de maio de 1946 e, quando aplicável, ao Código 

de Ética Profissional do Contabilista. Art. 12. Revogada a Resolução CFC nº 

530/81, esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1994. 

 

2.3.2 Contabilidade rural 

A contabilidade rural no Brasil é pouco utilizada, tanto pelos empresários, como 

pelos contadores. Para (Crepaldi, 2012, p.47, d) o grande problema para utilização da 

contabilidade rural está na complexibilidade e no custo de manutenção de um bom serviço 

contábil. A dificuldade de separar o que é custo de produção do que é gasto pessoal do 

empresário rural, a inexistência de recibos, notas fiscais, avisos de lançamentos e cópias de 

cheques ou extratos de contas bancárias pessoal fazem com que não se possa adotar a 

contabilidade para esse fim. 

O uso de ferramentas para a gestão da entidade fornece a direção certa para o gestor 

tomar sua decisão, e na contabilidade rural não é diferente, pois ela traduz a real situação da 

entidade para os usuários das informações, Crepaldi (2012, p.52, d) menciona que o produtor 

deve ter ferramentas para descrever financeiramente a atividade em andamento e evidenciar 

seu desempenho. Dessa forma a contabilidade deve ser adequada conforme as necessidades e 

o grau de aplicabilidade do estabelecimento rural. 

A informação histórica, ou seja, os eventos ocorridos em outros períodos, em anos 

passados, registrados na contabilidade, servem para evitar passivos e assim contribuir para a 

evolução da entidade. 

Segundo Crepaldi (2012, p. 49, d) a contabilidade na atividade rural pode demonstrar 

toda a vida evolutiva da empresa. Por isso é imprescindível [...] a contabilização dos fatos e 

sua estruturação sejam realizados com o perfeito conhecimento, não apenas técnico, mas 

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

Todas as atividades rurais por menores que elas sejam requerem um controle 

eficiente, uma vez que os impactos das decisões administrativas são fundamentais 

para uma boa gestão. Um fato real que acontece hoje na maioria das propriedades 

rurais e que muitos dos serviços contábeis, que são importantes instrumentos 

gerenciais, não são utilizados por seus administradores ou proprietários. Muitas 
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vezes, o produtor rural guarda em sua memória as informações, não anota os 

acontecimentos que são de extrema importância para a correta contabilização, de 

maneira que com o passar do tempo são esquecidos, e não calculados na hora da 

comercialização dos produtos.(CREPALDI, 2012, p.49,d). 

Independentemente do tamanho da entidade rural, a contabilidade é essencial para a 

sustentabilidade e a continuidade do negócio, pois segundo Peter Drucker, “o que não se 

mede não se gerencia”. Neste sentido, contar com o acaso ou com perspectiva imaginária de 

que tudo ocorrerá bem, sem controle nenhum, não se sustentam mais em um mundo de 

mudanças diárias.    

 

2.4 NBC TG 29 ATIVOS BIOLÓGICOS 

O correto tratamento das informações contábeis, geradas por qualquer entidade é de 

grande importância, pois é por meio delas que se interpreta a real situação da empresa. A 

necessidade de uma informação globalizada, fez com que, ao longo dos anos, o Brasil se 

adequasse às normas internacionais de contabilidade (IFRS), através da lei 11.638 de 2007. 

Na atividade rural não é diferente, e para que a informação seja clara, fidedigna e tempestiva, 

ela deve seguir a norma adequada com sua atividade.     

Os ativos biológicos é um assunto que vem sendo discutido no âmbito da 

comunidade científica devido à importância do agronegócio no Brasil e da dificuldade da sua 

mensuração, pois são seres vivos e, por consequência, sujeitos a transformações biológicas, 

como crescimento, degeneração e morte, além das condições climáticas, que podem afetar 

significativamente o seu valor (CPC29 apud BAROSSO “et al.” 2016, p.2). 

 A NBC TG 29 deve ser aplicada para a atividade agrícola, deste modo o objetivo 

desta Norma é estabelecer o tratamento contábil, e as respectivas divulgações, relacionados 

aos ativos biológicos e aos produtos agrícolas, como ativos biológicos, exceto plantas 

portadoras, produção agrícola no ponto de colheita e subvenções governamentais previstas 

nos itens 34 e 35 (NBC TG 29). 

A NBC TG 29 mostra em uma tabela exemplos de ativos biológicos, produto 

agrícola e produtos que são resultados do processamento após a colheita, como abaixo 

descrito: 
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Quadro 02: Ativos biológicos e produtos agrícolas. 

Ativos Biológicos  Produto Agrícola  Produtos Resultantes do 

Processamento após a 

colheita 

Carneiros Lã Fio, Tapete 

Plantação de árvores  Árvore cortada Tora, madeira cerrada 

Gado de leite Leite Queijo 

Porcos Carcaça Salsicha, presunto 

Planta de algodão Algodão colhido Fio de algodão, roupa 

Cana-de-açúcar Cana colhida Açúcar  

Plantação de fumo Folha colhida Fumo curado  

Videira  Uva colhida Vinho 

Árvores frutíferas Fruta colhida Fruta processada 

Fonte: NBC TG 29- Ativo biológico e produto agrícola 
 

 

O pronunciamento técnico CPC 29 determina o tratamento contábil para os ativos 

biológicos e produtos agrícolas durante o período de crescimento, degeneração, 

produção e procriação, e para a mensuração inicial dos produtos agrícolas no 

momento da colheita, sendo avaliados ao valor justo menos o custo de venda, 

considerando a transformação biológica que causa a mudança quantitativa e 

qualitativa, desde o início do ciclo da vida até o momento da sua colheita, exceto 

quando o valor justo não puder ser mensurado de forma confiável no 

reconhecimento inicial (CPC29 apud BAROSSO “et al” 2016, p.4). 

 

 

A atividade rural executa o gerenciamento e a gestão da propriedade rural, ou seja, o 

planejamento, execução e controle das mudanças dos ativos biológicos, do plantio à colheita.  

A atividade agrícola nada mais é que o gerenciamento da transformação biológica e 

da colheita de ativos biológicos para venda ou para conversão em produtos agrícolas ou em 

ativos biológicos adicionais, pela entidade. Produção agrícola é o produto colhido de ativo 

biológico da entidade. Ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos, assim a 

transformação biológica compreende o ciclo de desenvolvimento, degeneração, cultivo e 

procriação, causando mudanças qualitativas e quantitativas no ativo biológico. Despesa de 

venda são despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda de ativo, exceto despesas 

financeiras e tributos sobre o lucro (NBC TG 29). 
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2.4.1 Área agrícola  

A atividade agrícola corresponde a diversas atividades e todas elas precisam estar 

devidamente evidenciadas para o seu correto registro. 

Os seguintes termos são usados nesta Norma com significados específicos. Desse 

modo, planta portadora é uma planta viva, que é utilizada na produção ou no fornecimento de 

produtos agrícolas, é cultivada para produzir frutos por mais de um período e tem uma 

probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual venda como 

sucata (Definição incluída pela NBC TG 29 (R2)). 

Não são plantas portadoras as plantas cultivadas para serem colhidos como produto 

agrícola, como árvores para madeira, e culturas anuais como a soja, milho e trigo. As plantas 

portadoras, após sua utilização, serão vendidas como sucata, exemplo são as plantas que se 

tornam improdutivas, assim são vendidas para lenha (NBC TG 29). 

A Norma cita que atividades agrícolas correspondem a uma série de atividades, como 

a criação e aumento do rebanho, colheita anual e silvicultura, entre outras. Os animais e as 

plantas são capazes de transformação biológicas, com o gerenciamento facilita a 

transformação, estabelecendo condições necessárias para que o processo ocorra, e este 

gerenciamento é que distingue as atividades agrícolas de outras atividades. A mudança na 

qualidade e na quantidade ocasionada pela transformação biológica ou colheita é mensurada 

como uma função rotineira de gerenciamento (NBC TG 29). 

2.4.2 Mensuração do Ativo Biológico  

Do plantio à colheita, o ativo biológico passa por transformação. A Norma fala que a 

transformação se dá por mudanças de ativos por meio de crescimento, degeneração, 

procriação e produção de produtos agrícolas. 

 

Quanto à base de mensuração dos ativos biológicos, é importante ressaltar que antes 

mesmo da aprovação da IAS 41, já havia várias discussões devido à discordância de 

opinião entre os vários usuários da informação contábil à respeito de sua avaliação. 

Por exemplo, na discussão pública da IAS 41, alguns usuários (IAFEI, 2000; 

NESTLÉ; 2000) defenderam que os ativos biológicos deveriam ser mensurados ao 

custo até a colheita e os produtos agrícolas ao valor justo. Outros (IDW, 2000; 

SULZER, 2000) acreditaram que tanto os ativos biológicos, quanto os produtos 

agrícolas, deveriam ser avaliados pelo custo histórico ou custo de formação. Porém, 

a maior parte concordou com o valor justo como base de mensuração dos ativos 

biológicos e produtos agrícolas. (SILVA FILHO, MARTINS e MACHADO, 2013, 

p.3). 
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A entidade deve reconhecer um ativo biológico ou produto agrícola quando controla 

o ativo como resultado de eventos passados. Se for provável que benefícios econômicos 

futuros, associados com o ativo, fluirão para a entidade, o valor justo ou o custo do ativo 

puder ser mensurado confiavelmente (NBC TG 29). 

 

 

O CPC 29 orienta a mensuração do ativo biológico no item 12, devendo ser 

mensurado ao valor justo menos a despesa de venda no momento do reconhecimento 

inicial e no final de cada período de competência, exceto para os casos descritos no 

item 30, em que o valor justo não pode ser mensurado de forma confiável, nesses 

casos, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo, menos qualquer depreciação e 

perda por irrecuperabilidade acumuladas. Já para o produto agrícola colhido de 

ativos biológicos da entidade, o pronunciamento contábil 29, no item 13, deve ser 

mensurado ao valor justo, menos a despesa de venda, no momento da colheita e o 

valor assim atribuído representam o custo, no momento da aplicação do 

Pronunciamento Técnico CPC 16 – Estoques, ou outro Pronunciamento aplicável. 

(CPC29 apud BAROSSO “et al” 2016, p.5). 

 

 

A mensuração do valor justo de ativo biológico ou produto agrícola pode ser 

facilitado, conforme os atributos significativos reconhecidos no mercado em que os preços 

são baseados. A entidade deve identificar os atributos que correspondem aos atributos usados 

no mercado como base para a fixação de preço como, por exemplo, o mercado de grãos que 

diariamente atualiza seu valor baseado na economia nacional e internacional (NBC TG 29). 

A mensuração do valor justo é muito importante, pois dá garantia que as informações 

registradas em seus respectivos relatórios dos ativos biológicos sejam fidedignos e 

tempestivos, trazendo em tempo real o verdadeiro valor. 

Na atividade rural, a venda por contrato é muito comum. Muitos gestores rurais, 

efetuam venda futura através de contratos, ou seja, é a venda antes do plantio, baseando-se em 

perspectivas de mercado na economia futura. A norma, por sua vez, afirma que a venda por 

contrato dos ativos biológicos e produtos agrícolas não são necessariamente baseados no valor 

de mercado, pois são vendas futuras baseadas em estimativas de mercado. Como 

consequência, o valor justo de ativo biológico ou produto agrícola não é ajustado em função 

da existência do contrato. Em alguns casos, um contrato para venda de ativo biológico ou 

produto agrícola pode ser um contrato oneroso, como definido na NBC TG 25 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e se aplica aos contratos onerosos. 

A entidade não deve incluir na estimativa de fluxo de caixa quaisquer expectativas de 

financiamento de ativos, tributos ou restabelecimento do ativo biológico após a colheita. 
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2.4.3 Resultado do Ativo Biológico  

O resultado proveniente da mudança no valor justo, menos a despesa de venda de 

ativo biológico reconhecido no momento inicial até o final de cada período deve ser incluindo 

no resultado do exercício. A perda pode ocorrer no reconhecimento inicial de ativo biológico 

porque as despesas de venda são deduzidas na determinação do valor justo. O ganho pode 

originar-se no reconhecimento inicial de ativo biológico, como quando ocorre o nascimento 

de bezerro, por exemplo. O ganho ou a perda proveniente do reconhecimento inicial do 

produto agrícola ao valor justo, menos a despesa de venda, deve ser incluído no resultado do 

período em que ocorrer. O ganho ou a perda pode originar-se no reconhecimento inicial do 

produto agrícola como resultado da colheita (NBC TG 29), por exemplo. 

O DRE da propriedade rural abrange o resultado do exercício. Esse traz todas as 

mudanças do ativo biológico do seu plantio à colheita, seguido pela venda, conta que registra 

as despesas ocorridas do plantio à venda, ou seja, receita menos despesas, depreciação, custo, 

impostos e outros que decorrem da atividade rural vinculada ao ativo biológico, assim 

resultando em lucro ou prejuízo. 

2.4.4 Plano de contas  

Plano de contas é o conjugado de contas, que atendem a obrigação do registro dos 

acontecimentos ocorridos pelas ações tomadas pelos gestores na administração das empresas, 

acarretando mudanças de forma patrimoniais e financeiras, assim, resultando relatórios 

contábeis, visando atender os usufrutuários da informação contábil. 

Segundo Cordeiro (2006, p.22 apud Crepaldi, 1995, p.72), “o plano de contas é o elo 

de comunicação da entidade com os diversos usuários da informação contábil, como os 

administradores, os investidores, os agentes financeiros, os clientes e fornecedores, o fisco, 

etc.”. 

O plano de contas torna-se uma ferramenta fundamental para qualquer propriedade, 

pois resulta na formação de relatórios contábeis, que satisfarão as necessidades do gestor para 

a tomada de decisão, refletindo a real situação patrimonial e financeira da empresa ou 

entidade. 

Para que a informação contábil seja relevante, material e transmita confiabilidade aos 

usuários é preciso fazer uso de um instrumento ou manual que apresenta a classificação de 

todos os fatos contábeis. Tais fatos são constituídos no âmbito contábil por elementos 
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chamados de contas. As contas são a representação de elementos patrimoniais de natureza 

igual ou semelhante que ocorram dentro da empresa (PADOVEZE, 2011 apud AGUIAR, 

BOTELHO, TUNES, 2013, p.2). 

O manual ou a matriz operativa chama-se Plano de Contas (PC). O PC é um conjunto 

de contas em função do ramo de atividade e porte de cada empresa. Nele são apresentadas as 

contas, títulos e descrição de cada elemento, tendo como finalidade servir de guia para o 

registro e a demonstração dos fatos contábeis (CREPALDI, 2010 apud AGUIAR, 

BOTELHO, TUNES, 2013, p.2). 

2.4.5 Demonstrações contábeis  

Balanço Patrimonial nada mais é que uma demonstração contábil que informa e 

registra informações sobre o patrimônio da empresa e o financeiro da entidade. 

Para Iudicibus (2010, p.161), o balanço patrimonial é a demonstração contábil que 

tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em dado momento, dentro de 

determinados critérios de avaliação.  

“Balanço Patrimonial é o conjunto do ativo e passivo. O nome balanço vem da ideia 

de equilíbrio entre ativo e passivo. Assim, o Ativo compreende os bens e direitos, e o Passivo 

compreende as obrigações e o Patrimônio Líquido (PADOVEZE, 2000, p.35) ”. 

A obtenção de dados, dos bens, direitos e obrigações, e a análise de suas mudanças, 

por meio de interpretação e verificação dos registros contábeis, é de extrema necessidade para 

qualquer empresa, uma vez que tais registros demonstram as ocorrências patrimoniais e 

financeiras da entidade.      

 

Conforme Iudicibus (2010, p.17), o Balanço Patrimonial é uma das mais importantes 

demonstrações contábeis, por meio do qual podemos apurar a situação patrimonial e 

financeira de uma entidade em determinado momento, dentro de certas regras. Nessa 

demonstração, estão claramente evidenciados o Ativo, o Passivo e o Patrimônio 

Líquido da entidade.  

 

De acordo com Iudicibus (2010, p.18), o ativo compreende, de forma muito 

simplificada, os bens e os direitos da entidade expressos em moeda; caixa, bancos 

(ambos constituem disponibilidade financeiras imediatas), imóveis, veículos, 

equipamentos, mercadorias, contas a receber [...] são alguéns dos bens e direito de 

uma empresa. 

 

Para complementar Iudicibus (2010, p.18) nos diz que o Passivo compreende 

basicamente as obrigações a pagar, isto é, as quantias que a empresa deve a terceiros: contas a 
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pagar, fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, financiamentos [...] são algumas das 

obrigações assumidas normalmente por uma entidade. 

Segundo o autor acima (2010, p.19), o Patrimônio Líquido é a diferença entre o valor 

do Ativo e do Passivo de uma entidade, em determinado momento. 

O patrimônio é o conjunto de riquezas de propriedade de alguém ou de uma empresa 

( de uma entidade). São aqueles itens que a civilização convencionou chamar de 

riquezas , por serem raros, úteis, fungíveis ( característica de troca , tangíveis ( 

característica de poder ser movimentado a ser tocado fisicamente ), desejáveis etc. 

Note que o Balanço reflete a posição do conjunto patrimonial em determinado 

instante. Ele é um relatório estático, parado. Podemos definir então Balanço 

Patrimonial como a representação estática do patrimônio. (PADOVEZE, 2000, p. 

39). 

O patrimônio líquido pode ser entendido como capital próprio da empresa, segundo 

a teoria da entidade, uma vez que partimos do pressuposto de que a mesma estará 

em andamento (sem prazo definido para encerrar suas atividades) e, havendo e 

descontinuidade, o patrimônio líquido pertenceria aos sócios (MARION, 2013, 

p.367, c). 

 

Entende-se por receita a entrada de elementos para o ativo, sob a forma de dinheiro 

ou direitos a receber, correspondentes, normalmente, a venda de mercadorias, ou de 

produtos ou a prestação de serviços. Uma receita também pode derivar de juros 

sobre depósitos bancários ou títulos, de aluguéis e outras origens (IUDÍCIBUS, 

2010, p.65). 

 

“Por despesa e consumo, de bens ou serviços, entende-se que, direta ou 

indiretamente, essa ajuda a produzir uma receita. Diminuindo o ativo ou aumentando o 

passivo. Uma despesa é realizada com a finalidade de se obter uma receita (IUDÍCIBUS, 

2010, p.66) ”. 

Assim caso as receitas obtidas superem as despesas incorridas, o resultado do 

período contábil será positivo, denominado de lucro, aumentando o Patrimônio Líquido. Se as 

despesas forem maiores que as receitas, este fato ocasiona um prejuízo que diminuirá o 

Patrimônio Líquido (IUDÍCIBUS, 2010, p.66). 

É necessário [...] a Demonstração do Resultado do exercício, onde aparecerão, 

detalhadamente e dentro de critérios de classificação, as contas de receita, despesa e o lucro 

ou o prejuízo líquido. (IUDÍCIBUS, 2010, p.68). 

Segundo Neto e Costa (2006, p.2), entre as Demonstrações Contábeis está a 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), cuja função é evidenciar 

a evolução nas contas que formam o capital próprio das organizações, englobando, 

obrigatoriamente, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a partir 

disso, 
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Observa que “enquanto a Demonstração do Resultado evidencia como se chegou ao 

total do aumento ou diminuição do Patrimônio Líquido em decorrência de 

transações efetuadas pela empresa, expurgando o inchaço causado pela inflação, a 

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido mostra toda e qualquer variação 

em qualquer conta” (MATARAZZO, 2003, p. 48 apud NETO; COSTA, 2006, p.2). 

 

 

Um dos demonstrativos contábeis que mais ajudam o gestor no âmbito financeiro é o 

DFC, pois nele está todas as informações sobre o fluxo de entrada e saída de dinheiro da 

entidade, de onde veio e para onde foi. Para deixar mais claro, os autores dizem que o 

 

{...} objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é identificar as entradas e saídas 

de numerário no período, que explicam a variação do caixa. Também é função da 

DFC Identificar o lucro que afetou ou afetará o caixa efetivamente, excluindo ou 

adicionando elementos econômicos e outros não operacionais, que não afetam o 

caixa. [...] Diferente do Balanço Patrimonial, que apresenta a posição da entidade, a 

DFC é um demonstrativo dinâmico e evidencia a variação de caixa no período base, 

revelando as fontes de alterações de caixa (OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2017, p.382). 

 

 

As demonstrações contábeis refletem a realidade da entidade, trazem consigo 

informações patrimoniais, financeiras e de resultado, tornando-se umas das ferramentas mais 

importantes para a gestão de qualquer entidade.  

2.5 CONTABILIDADE PARA GESTÃO NO AGRONEGÓCIO  

Com a globalização, gestores do agronegócio competem, cada vez mais, e 

precisaram se adequar as mudanças para dar continuidade a suas entidades. 

Então, gestores de sucesso não podem simplesmente memorizar respostas a 

problemas, nem podem fazer exatamente o que seus pais faziam. Alguns gestores tomam 

decisões por hábito. [...], no entanto os bons gestores aprendem a estar sempre repensando 

suas decisões à medida que as condições econômicas, tecnológicas e ambientais mudam.  

(KAY; EDWARDS; DUFFY; 2014, p.15). 

Com a globalização, a contabilidade é indispensável para qualquer entidade, seja ela 

com ou sem fim lucrativo. Conjuntamente, o contador vem cada vez mais tendo participação 

direta nas entidades pela demanda diária de tomada de decisão, inclusive no agronegócio. O 

grande diferencial dos dias atuais é a contabilidade gerencial, ou seja, a análise das 

demonstrações contábeis, voltando o olhar para controles internos da entidade, que afetam o 

externo, para assim prever segmentos futuros e planejar ações que deem continuidade ao 

negócio.  
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Os gestores necessitam de informações de custos e lucratividade de suas linhas de 

produtos, segmentos do mercado, e de cada produto e cliente. Necessitam de um sistema de 

controle operacional que acentue a melhoria de custos de qualidade e de redução de tempo de 

processamento das atividades desenvolvidas por seus funcionários (CREPALDI, 2012, p.2, 

d).    

A contabilidade gerencial é de grande importância dentro das empresas, onde há 

influência decisiva nas questões financeiras e administrativas, sendo considerado umas das 

ferramentas indispensáveis para gestão e para um bom administrador, de acordo com o que 

afirma Crepaldi (2006, p.20): 

Contabilidade Gerencial é o ramo da Contabilidade que tem por objetivo fornecer 

instrumentos aos administradores de empresas que os auxiliem em suas funções 

gerenciais. E voltada para a melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, 

através de um adequado controle dos insumos efetuado por um sistema de 

informação gerencial. 

 

Ainda, segundo Padoveze (1994, p.33), 

Para que a informação contábil seja usada no processo de administração é necessário 

que essa informação contábil seja desejável e útil para as pessoas responsáveis pela 

administração da entidade. Para os administradores que buscam a excelência 

empresarial, uma informação, mesmo que útil, só é desejável se conseguia a um 

custo adequado e interessante para a entidade. A informação não pode custar mais 

de que ela pode valer para a administração da entidade. 

Os registros alertam ao gestor como o negócio esteve e se agora ele está no caminho 

correto para gerar lucros e criar estabilidade financeira (KAY; EDWARDS; DUFFY, 2014, 

p.33). 

A contabilidade gerencial independentemente se é ou não voltada a entidades do 

agronegócio, otimiza as informações trazidas pelos controles internos, direcionando a tomada 

de decisão de forma sustentável para a entidade, tendo como base os princípios contábeis, que 

norteiam a continuidade do negócio.    
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3 METODOLOGIA 

A metodologia define os métodos para a construção do relatório sendo fundamental 

para todo o pesquisador. Segundo Fachin (2003), o método é um instrumento do 

conhecimento que proporciona aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, 

orientação geral que facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar 

investigações, realizar experiências e interpretar os resultados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa individualizar-se-á quanto ao tratamento dos seus dados por qualitativa e 

quantitativa.  

Segundo Lakatos e Marconi (2012, p.136), quanto a classificação, dados 

quantitativos são focalizados em termos de grandeza ou quantidade do fator presente em uma 

situação. Os caracteres possuem valores numéricos, isto é, são expressos em números. 

E quanto à classificação qualitativa, Lakatos e Marconi (2012, p.80) afirmam que é 

baseado na presença ou ausência de alguma qualidade ou característica, e, muitas vezes, 

também na classificação de tipos diferentes de dada propriedade.  

Todo dado, para ser útil aos seus usuários, precisa ser acompanhado pela informação, 

ou seja, é a representatividade do quantitativo em qualitativo. Assim, ao levantar dados 

quantitativos na pesquisa, será preciso alocá-los aos setores específicos para gerar a 

informação qualitativa. Quanto aos seus objetivos, caracteriza-se como descritiva e 

exploratória. 

Segundo Lakatos e Marconi (2012, p.6), a descritiva “delineia o que é” e aborda 

quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, objetivando 

o seu funcionamento no presente.   

Ainda, os autores acima afirmam que estudos exploratórios enfatizam a descoberta 

de ideias e discernimentos. Os objetivos têm como elemento principal a forma principal de 

chegar ao alvo da pesquisa. 

Consistirá quanto ao seu procedimento técnico como um estudo de caso, e a análise 

documental, constando dados fiscais, financeiros, da produtividade rural, ou seja, as receitas, 

despesas, vínculos empregatícios, patrimônio, de uma propriedade rural de médio porte da 

região norte do Rio Grande do Sul. Ainda caracteriza-se como bibliográfico. 



37 

 

O estudo de caso objetiva “fornecer uma análise do contexto e processos que 

iluminam as questões teóricas que estão sendo estudadas” e, desse modo, trata-se de uma 

atividade heterogênea (HARTLEY, 2004, p. 323 apud BRUCHÊZ, “et al.” 2019, p.5). 

 Ainda, o estudo de caso caracteriza-se pela profundidade da investigação. 

(CRESWELL, 2007 apud BRUCHÊZ, “et al.” 2019, p.5) 

Por meio de conversas com um produtor rural da região norte do Rio Grande do Sul 

foi solicitado documentos essenciais para análise e construção de um plano de contas 

contábeis. 

Os dados que foram levantados são qualitativos e quantitativos, ou seja, históricos 

para se chegar ao balanço de abertura através do inventário e da safra 2018/2019 para obter o 

resultado e, desta forma, após o levantamento dos dados, se realizará a estruturação do plano 

de contas contábeis.  

Quanto a natureza da pesquisa será teórico-prático. A pesquisa teórica trata-se 

daquela que é "dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo 

em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (DEMO, 2000, p. 20 apud 

BAFFI, 2002, p.1). 

Já a pesquisa prática trata-se daquela “ligada às práxis, ou seja, à prática histórica em 

termos de conhecimento científico para fins explícitos de intervenção; não esconde a 

ideologia, mas sem perder o rigor metodológico". Alguns métodos qualitativos seguem esta 

direção, como por exemplo, pesquisa participante, pesquisa-ação, onde via de regra, o 

pesquisador faz a devolução dos dados à comunidade estudada para as possíveis intervenções 

(DEMO, 2000, p. 22 apud BAFFI, 2002, p.1). 

Através do conhecimento adquirido pela teoria, aplicar-se-á à prática, para assim 

chegar ao resultado da pesquisa.  

3.2 UNIDADE DE ESTUDO  

O estudo foi realizado em uma propriedade rural de grande porte. A entidade rural 

possui 120 hectares próprios e 580 hectares arrendados, sua principal produção é soja e milho, 

e está localizado da região norte do Rio Grande Do Sul.  
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3.3 COLETA DE DADOS 

A utilização de técnicas para coletas de dados é muito importante, de acordo com 

Lakatos e Marconi (2001, p.107) pode ser definida da seguinte maneira: 

“São consideradas um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma 

ciência; são, também, a habilidade para usar esses preceitos ou normas, na obtenção de seus 

propósitos. Correspondem, portanto, a parte prática de coletas de dados. (LAKATOS e 

MARCONI, 2001, p.107)”. 

Os autores Lakatos e Marconi (2012, p.80) afirmam que a entrevista é um encontro 

entre duas pessoas, afim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. 

Ainda, para Lakatos e Marconi (2012, p.81) a entrevista tem como objetivo principal 

a obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou problema. 

A coleta de dados ocorreu através de uma entrevista com o produtor rural e através 

de um cheklist foi solicitado uma lista de documentos que demonstrem dados reais da 

propriedade rural, incluindo os dados financeiros da safra 2018/2019, que iniciou em 1º de 

julho de 2018 e teve seu fim em 30 de junho de 2019, para assim estruturar o plano de contas.  

O cheklist abordou os seguintes documentos a serem solicitados: 

Notas de Venda / Notas de Compras de 2018/2019 

Endividamento 

Matriculas das áreas 

Contrato de arrendamento  

Imobilizado  

Estoque  

Número de funcionários registrados e diaristas  

Declaração de Imposto de Renda 2018/2019 

Após a coleta de dados e informações, foi efetuado o balanço de abertura, 

posteriormente os lançamentos no plano de contas contábil, para assim apurar o resultado e 

aplicar os índices financeiros.  

3.4 ANÁLISE DOS DADOS  

Após o levantamento dos dados e a estruturação dos demonstrativos contábeis, foi 

analisado num primeiro momento a aplicação do plano de contas na propriedade rural e sua 
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importância, subsequentemente efetuar-se-á a análise da propriedade através de índices 

patrimoniais e financeiros.  

Através de tabelas, plano de contas, demonstrativos contábeis e índices financeiros 

serão apresentados os dados da pesquisa.   
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Este capítulo estabelece a elaboração da prática constituída no projeto de pesquisa, 

referente a construção e aplicação de um plano de contas em uma propriedade rural. 

Primeiramente, caracterizam-se a entidade, em seguida, através do inventário, foi possível   

formar o plano de contas compatível com as necessidades de informação da entidade para 

assim evidenciar e consolidar a informação contábil, com números patrimoniais, financeiros e 

de resultado da safra 2018-2019. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE  

O estudo de caso foi desenvolvido em uma propriedade rural localizada na região 

norte do Rio Grande do Sul, com área total de 700 hectares, sendo que 120 são próprios do 

gestor rural, e os outros 580 hectares são arrendados. Na entidade desenvolve-se o cultivo de 

duas culturas de verão, prevalecendo a soja como maior área plantada com 92,85%, e em uma 

menor área o milho, correspondente a 7,15% área plantada.  

A entidade possui dois colaboradores, assalariados mensalmente, e o gestor rural que 

juntamente com as máquinas e os equipamentos, exercem o plantio, manejo, colheita e a 

gestão da mesma. O nome do gestor e da entidade será mantido em sigilo, por uma questão 

ética e integridade pessoal do proprietário. 

O estudo é composto pela formação e estruturação de um plano de contas contábeis 

para propriedades rurais, baseando-se nas normas contábeis e na NBC TG 29. Na sequência, 

foi construindo o inventario do imobilizado e do patrimônio como um todo, da entidade rural, 

ou seja, o levantamento dos bens, direitos e deveres e, assim, elaborando o balanço de 

abertura. Subsequentemente de evidenciar a informação, registrou-se e consolidou-se o plano 

de contas, analisando as principais informações geradas pelo mesmo, informando sobre o 

atendimento da entidade rural, além das informações obtidas no estudo, as quais serão 

apresentadas no decorrer deste capítulo.  

4.1.1 Inventário 

Para início da estruturação do plano de contas contábil rural, foi preciso evidenciar 

todos os bens, direitos e deveres da entidade, com objetivo de registrar, consolidar e fornecer 
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informações para a tomada de decisão do gestor, por meio do inventário da propriedade, ou 

seja, o primeiro levantamento contábil feito neste espaço agrícola. 

Através do inventário, foi possível efetuar o levantamento do real valor do 

imobilizado da entidade rural, para assim evidenciar a depreciação anual, servindo de 

informação para apuração de resultado e formação do valor patrimonial. 

O Ativo Imobilizado referente a máquinas, equipamentos e utilitários foi apurado e 

evidenciado no valor total de R$ 1.278.500,00 cada um, tendo seu preço baseado no mercado 

de cada segmento. Os valores dos veículos, caminhões e utilitários foram baseados na tabela 

Fipe de 2019, mês de outubro, já as máquinas, os tratores e demais equipamentos da linha 

agrícola tiveram seus preços baseados na MF rural 2019 e OLX 2019, onde traz o valor de 

mercado comercializado de cada um deles. Abaixo segue a tabela 01, do Imobilizado de 

maquinas, equipamentos e utilitários da entidade rural: 

 

                 Tabela 01: Inventário Ativo Imobilizado 1 

Item Descrição Valor

1 Trator Ford 6600 ano 1984 26.000,00R$        

2 Carroção IMASA ano 1990 15.000,00R$        

3 Equipamentos de pequeno porte 17.000,00R$        

4 Carroção Granellero 14.500,00R$        

5 Caminhão Mercedez Bens 1113 ano72 32.000,00R$        

6 Trator Massey 630. 4x4 1994 65.000,00R$        

7 Plataforma Milho Stara 35.000,00R$        

8 Pulverisador Montana 2008 230.000,00R$      

9 Semeadora Adubadorra Panther 2016 30.000,00R$        

10 Caminhonete Hylux 4x4 2012/2013 90.000,00R$        

11 Semeadora Adubadorra Panther 2017 102.000,00R$      

12 TC 59 Colhetadeira New Holland 500.000,00R$      

13 Ultilitário Médio 22.000,00R$        

14 Plataforma Soja  New Holand 100.000,00R$      

TOTAL 1.278.500,00R$   

INVENTÁRIO IMOBILIZADO

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ULTILITÁRIOS

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

É muito importante para a entidade rural, saber o real valor do seu imobilizado, pois 

ele tem grande função na gestão, fazendo parte da geração de caixa futuro. Desse modo, a 

tabela 04, evidencia quanto vale a terra, as pastagens e as benfeitorias, totalizando um valor 

de R$ 3.654.000,00: 
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Tabela 02: Inventário Ativo Imobilizado 2 

Item Descrição Valor

1 120 Hecatres 3.600.000,00R$      

2 Pastagens 3.000,00R$             

3 Açude 10.000,00R$           

4 Casa 40.000,00R$           

5 Edificações 1.000,00R$             

3.654.000,00R$      TOTAL

INVENTÁRIO IMOBILIZADO

IVENTÁRIO AREAS DE TERRA, PASTAGENS E BENFEITORIAS

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

A entidade rural não possui direitos a receber, como clientes, empréstimos cedido a 

terceiros e até mesmo grãos estocados, pois logo após a colheita foi efetuado a venda de toda 

a produção da entidade rural.  

Toda entidade precisa ser sustentável para gerar caixa futuro e se manter ativa por 

muitos anos, proporcionando a continuidade e eficácia em seus exercícios. As obrigações 

existem em qualquer entidade, e na rural tem grande importância, pois nela estão registrados 

os investimentos e custeios, provenientes da produção e sua sazonalidade. Então, através do 

inventário de dívidas, foi possível levantar os empréstimos, financiamentos e custeios que 

contribuem para a entidade continuar ativa, que totalizam o valor de R$ 1.173.702,38, como 

está especificado na tabela 03:  

 

Tabela 03: Inventário Dívidas 

Item Descrição Valor

1 Investimento Sicredi 35.829,38R$                   

2 Custeio Sicredi 148.000,00R$                 

3 Empréstimo Sicredi 150.000,00R$                 

4 Empréstimo Caixa 153.000,00R$                 

5 Empréstimo Caixa 2 137.271,00R$                 

6 BB Empréstimo 1 138.740,00R$                 

7 BB Empréstimo 2 410.862,00R$                 

8 Juros 88.027,68R$                   

1.261.730,06R$              

IVENTÁRIO DIVIDAS

FINANCIAMENTOS, EMPRÉSTIMO E CUSTEIOS

TOTAL  
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

O inventário dos estoques nos traz quanto de insumos a entidade rural possui no 

presente momento. Na tabela 04, a entidade tem R$ 506.000,00 estocados de insumos, os 
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quais foram adquiridos no final do exercício rural de 2019, como uma compra antecipada, 

para utilizar na próxima safra 2019/2020: 

 

Tabela 04: Inventário estoque 

Item Descrição Valor

1 Insumos 506.000,00R$         

506.000,00R$         

INVENTÁRIO ESTOQUE

INSUMOS

TOTAL  
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Em seguida ao levantamento do estoque, foi preciso apurar qual seria as obrigações 

para com os fornecedores e foi evidenciado que todo estoque, ainda estava a pagar, já que as 

compras para o exercício da entidade rural, são pagos ao final da safra, como está 

referenciado na tabela 05:  

 

Tabela 05: Inventário fornecedor 

Item Descrição Valor

1 Insumos 506.000,00R$         

506.000,00R$         

FORNECEDOR 1

TOTAL

INVENTÁRIO FORNECEDORES

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Os recursos de liquidez imediata, ou seja, mais propriamente dito, o dinheiro, tem 

função muito importante na entidade, pois a produção é sazonal, ocorre apenas em um 

período, mas existem atividades mensais, que mantem a entidade ativa e, para isso, é 

fundamental o recurso financeiro. A tabela 06 refere-se ao dinheiro em caixa e em bancos da 

entidade rural, totalizando R$ 60.400,00: 

 

Tabela 06: Inventário caixa 

Item Descrição Valor

1 Sicredi 5.400,00R$             

2 Sicredi 35.000,00R$           

3 Banco Do Brasil 10.000,00R$           

4 Caixa 10.000,00R$           

60.400,00R$           TOTAL

INVENTÁRIO CAIXA

CAIXA/BANCOS

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 



44 

 

Ao construir o inventário, foi efetuado o levantamento de todos os bens, direitos e 

deveres da entidade rural, assim subsequentemente evidenciado o seu real valor, seguindo os 

princípios contábeis. Para apurar o resultado do exercício da safra 2018/2019, foi preciso 

fazer o levantamento de toda a produção, venda, ou seja, receita, custos e despesas envolvidos 

no exercício, como está representado na tabela 07: 

 

Tabela 07: Inventário receita e despesas 

Item Descrição Valor

1 Receitas 2018-2019 3.091.500,00R$      

2 Despesas 2018-2019 2.551.656,24-R$      

539.843,76R$         TOTAL

INVENTÁRIO RECITA/DESPESAS

RECEITAS/DESPESAS

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Após a apuração do inventário, foi possível evidenciar os bens, direitos e obrigações, 

para assim formar os custos envolvidos no exercício da entidade rural, para logo em seguida 

estruturar e elaborar um plano de contas para propriedades rurais, onde será possível detalhar 

os gastos e as receitas de uma forma mais gerencial. 

4.3 CUSTOS INDIRETOS  

Após o levantamento do inventário da entidade rural, foi evidenciado e calculado os 

custos indiretos. Tais custos não podem ser alocados diretamente a cada tipo de etapa ou 

função no período de seu episódio. Para que fosse possível a evidenciação dos custos 

indiretos da entidade rural, foram definidos como custos indiretos os gastos com diesel, 

mecânica, borracharia, auto elétrica, despesas diversas, mão de obra e seus encargos e a 

depreciação. 

Na tabela 08, são apresentados os principais custos indiretos, o diesel consumido em 

todo o exercício rural da entidade foi no valor de R$ 108.002,00, gastos com mecânica 

totalizaram R$ 163.000,00, acompanhados pelos gastos com borracharia R$ 20.271,00, auto 

elétrica R$ 2.200,00 e despesas diversas somando R$ 8.110,00.  

Tabela 08: Custos diversos 
Descrição Valor

Diesel 108.002,00R$             

Mecanica 163.000,00R$             

Boracharia E Pneus 20.271,00R$               

Auto Elétrica 2.200,00R$                 

Despesas Diversas 8.110,00R$                 

Total Anual 301.583,00R$              
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 
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Os custos diversos referenciados na tabela 08 referente à safra 2018/2019, 

totalizaram aproximadamente 10%, do faturamento da entidade rural. 

4.3.1 Custos com folha  

A mão de obra utilizada na entidade rural tem função relevante, pois suas ações 

repercutem de modo geral nos resultados das atividades, tangivelmente e intangivelmente. Na 

entidade rural, não foi possível ser alocada a um serviço específico, já que as ações 

executadas pela mão de obra são inúmeras, assim ela é considerada como um custo indireto.   

A mão de obra envolvida nas atividades da entidade rural é concretizada por dois 

colaboradores que auxiliam no manejo da produção de grãos, na manutenção da propriedade e 

dos equipamentos, isto é, em todas as áreas que envolvem a continuidade da empresa em 

níveis operacionais. 

Os valores dos custos com salários, ou seja, mão de obra e os encargos está 

apresentado abaixo na tabela 09: 

 

Tabela 09: Salários 

Ordenados Valor Total

02 Funcionários 3.250,00R$                 6.500,00R$        

Férias + 33% 4.322,50R$                 8.645,00R$        

13 Salário 3.250,00R$                 6.500,00R$        

7.762,09R$        

93.145,08R$      

FGTS 8% Salário 520,00R$           

FGTS 8% Férias 691,60R$           

FGTS 8% 13 Salário 520,00R$           

1.731,60R$        

20.779,20R$      

INSS 11% Salário 715,00R$           

INSS 11% Férias 950,95R$           

INSS 11% 13 Salário 715,00R$           

853,83R$           

10.245,95R$      

Previdência Social 20% Sobre a Folha 18.629,02R$      

GILRAT 3% Sobre a Folha 2.794,35R$        

Salário Educação 2,5% Sobre a Folha Sobre a Folha 2.328,63R$        

Incra 0,2% Sobre a Folha Sobre a Folha 186,29R$           

SENAR 0,2% Sobre o faturramento Sobre o Faturamento 6.183,00R$        

2.510,11R$    

30.121,29R$      

Ordenados

FGTS

Valor Mensal

Valor Mensal

Valor Anual

Valor Mensal

Valor Anual

Valor Anual

INSS Desconto Funcionário

Previdência  Contribuição Sobre  a Folha Anual (Empregador)

Valor Mensal

Valor Anual  
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 
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O custo dos salários mensal e cada funcionário totaliza um valor de R$ 3.250,00 

mensais. As férias e o 13º salário formam um montante de R$ 7.572,50 anuais. Assim, o custo 

com salários anual gira em torno de R$ 93.145,08. A entidade rural recolhe o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que somam o valor anual de R$ 20.779,20.  

Foi destacado na tabela 11, o valor de INSS que é descontado do funcionário, que 

totalizam o valor de R$ 10.245,95. Esse valor vem descontado em folha mensalmente em suas 

respectivas competências. A entidade, por sua vez, precisa também recolher impostos 

previdenciários que totalizam um valor de R$30.121,29 anualmente, e R$2.510,11 

mensalmente, valor recorrente de 20% da previdência, Girlat 3%, salário educação 2,5%, 

Incra 0,2% sobre a folha e Senar 0,2% Sobre o faturamento. A opção escolhida com um custo 

mais viável para entidade, foi optar pela Previdência e o Girlat sobre a folha, pois se fosse 

optar por tributar sobre a receita, o valor seria muito maior, como referenciado na tabela 10:  

 

                Tabela 10: Previdência Sobre a Receita.  

Previdência Social 1,3% Sobre Faturamento 40.189,50R$    

GIRLAT 0,1% Sobre Faturamento 3.091,50R$      

Salário Educação 2,5% Sobre a Folha Sobre a Folha 2.328,63R$      

Incra 0,2% Sobre a Folha Sobre a Folha 186,29R$         

SENAR 0,2% Sobre o faturramento Sobre o Faturamento 6.183,00R$      

4.331,58R$  

51.978,92R$    

Previdência  Contribuição Sobre  o Faturamento Anual (Empregador)

Valor Mensal

Valor Anual  
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Os custos com a folha de pagamento, juntamente com os seus encargos e 

contribuições legais, ocuparam aproximadamente 5 % do faturamento da entidade rural.  

4.3.2 Depreciação 

Ao longo do tempo, alguns imobilizados perdem valor, pela diminuição da vida útil, 

uso e desgaste. Esta ocorrência é evidenciada como depreciação e tem como objetivo reduzir 

o valor patrimonial, atualizando a valor presente, para assim apurar o resultado. 

A depreciação faz parte dos custos indiretos. Todo equipamento, máquinas, tratores, 

veículos tem uma vida útil e uma taxa em porcentagem estipulada pelo fisco, para assim 

apurar o real valor da depreciação do imobilizado. A tabela 11 apresenta todos os 

imobilizados e seus valores anuais de depreciação: 
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Tabela 11: Depreciação  

Item Descrição Atualizado Vida útil Taxa Depreciação valor Depreciação anual

1 Trator Ford 6600 ano 1984 26.000,00R$        4 25% 6.500,00R$                       

2 Carroção IMASA ano 1990 15.000,00R$        10 10% 1.500,00R$                       

3 Equipamentos de pequeno porte 17.000,00R$        10 10% 1.700,00R$                       

4 Carroção Granellero 14.500,00R$        10 10% 1.450,00R$                       

5 Caminhão Mercedez Bens 1113 ano72 32.000,00R$        4 25% 8.000,00R$                       

6 Trator Massey 630. 4x4 1994 65.000,00R$        4 25% 16.250,00R$                     

7 Plataforma Milho Stara 35.000,00R$        10 10% 3.500,00R$                       

8 Pulverisador Montana 2008 230.000,00R$      10 10% 23.000,00R$                     

9 Semeadora Adubadorra Panther 2016 30.000,00R$        10 10% 3.000,00R$                       

10 Caminhonete Hylux 4x4 2012/2013 90.000,00R$        5 20% 18.000,00R$                     

11 Semeadora Adubadorra Panther 2017 102.000,00R$      10 10% 10.200,00R$                     

12 TC 59 Colhetadeira New Holland 500.000,00R$      10 10% 50.000,00R$                     

13 Ultilitário Médio 22.000,00R$        5 20% 4.400,00R$                       

14 Plataforma Soja  New Holand 100.000,00R$      10 10% 10.000,00R$                     

TOTAL 1.278.500,00R$   ANUAL 157.500,00R$                   

MENSAL 13.125,00R$                     

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ULTILITÁRIOS

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

O valor anual total da depreciação totalizou R$ 157.500,00, e mensal R$ 13.125,00, 

valores que representam aproximadamente 5% do faturamento da entidade rural. 

4.4 CUSTOS DIRETOS  

Os custos diretos são os custos diretamente ligados e relacionados à produção de 

algum produto, ou na execução de algum serviço, podendo alocar seu valor no momento de 

seu episódio. No estudo, os custos diretos da entidade rural foram separados em custos diretos 

soja e milho e custo de arrendo soja e milho. 

4.4.1 Defensivos, fertilizantes, correção do solo e sementes  

Para o manejo da lavoura são necessárias muitas ações que iniciam na preparação do 

solo e da semente antes do plantio e seguem ao longo da vida produtiva do ativo biológico 

após o plantio, com os tratamentos, fungicidas e fertilizantes, que vão interferir diretamente 

na produção da lavoura, e que precisam ser bem gerenciados no setor operacional e, 

principalmente, na gestão financeiras dos recursos. 

A tabela 12, apresenta os custos diretos referente ao manejo da soja e do milho, 

iniciando pela correção do solo: 
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Tabela 12 Custos Direto Soja e Milho 

 
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Os custos do milho totalizaram um valor de R$ 121.000,00, separados em correção 

do solo R$ 7.240,00, aplicação de secante R$ 11.635,00, adubo juntamente com a semente 

para o plantio R$ 72.125,00, e espalhamento de ureia R$ 30.000,00. O milho, por ser 

considerado de mais risco seu cultivo na região, o gestor rural optou em plantar menos área 

desta cultura. 

No cultivo da soja, a correção do produto teve o custo de R$ 90.000,00; a aplicação 

dos secantes para combater ervas daninhas e pragas na lavoura totalizaram R$ 179.100,00; 

para o plantio a semente acoplada ao adubo somaram um valor de R$ 458.900,00; e os 

tratamentos do ativo biológico, ou seja, tiveram um valor de R$ 260.000,00. Assim, o total 

dos custos da soja totalizaram R$ 988.000,00. 

Os custos de manejo da soja e do milho representaram aproximadamente 36% do 

faturamento da entidade rural.  

4.4.2 Aluguel da terra  

Os custos com o arrendo da terra, é alocado diretamente na produção dos ativos 

biológicos. Na tabela 13 está representado a quantidade de hectares e o valor em reais e em 

sacas de soja correspondente ao arrendo, conforme segue na tabela abaixo 

 

Tabela 13 Custos arrendo soja e milho 

Hectares Sacas-Hectares Total de Scas Valor Médio Da Soja Total 

530 17 9010 75,00R$                                        675.750,00R$      

Hectares Sacas-Hectares Total de Scas Valor Médio Da Soja Total 

50 17 850 75,00R$                                        63.750,00R$        

CUSTO ARENDO MILHO

CUSTO ARRENDO TERRA

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

A quantidade de terras arrendadas da entidade rural totalizou 580 hectares, sendo que 

530 hectares para o cultivo da soja com um custo de R$ 675.750,00, ou em soja 9010 sacas, e 



49 

 

50 hectares para o cultivo de milho no valor de R$ 63.750,00, ou, em soja, 850 sacas, 

totalizando o valor de 17 sacas de soja por hectares, independentemente da cultura plantada, o 

aluguel da terra e sempre cobrada em soja, com base no valor de mercado em que o contrato 

de aluguel está em vigor. 

O aluguel do ativo imobilizado terra representa aproximadamente 24% do 

faturamento da entidade rural. 

4.5 PLANO DE CONTAS 

Identificado a receita e as despesas, evidenciado os custos e levantado o inventário 

da entidade rural, foi efetuado a construção e estruturação do plano contábil, para 

propriedades rurais e, em seguida, foi efetuado o lançamento nas contas contábeis, para a 

elaboração da contabilidade da entidade rural. 

Foi efetuado a contabilidade da entidade rural, baseado no lucro real, aproveitando o 

estudo para evidenciar a melhor forma de tributação para esta entidade, pessoa física ou 

pessoa jurídica.   

4.6 RESULTADOS PESSOA FÍSICA 

Após o levantamento do inventário e a alocação dos custos, foi apurado o resultado 

da pessoa física, ou seja, se a entidade rural, fosse tributada pelo IRPF, e as receitas e 

despesas fossem contabilizadas apenas no CPF do gestor rural. 

A tabela 14 representa a DRE da pessoa física fiscal, bem como todos os custos 

envolvidos na produção dos ativos biológicos, diretamente e indiretamente, sem a 

depreciação, já que o gestor rural se apropria de uma lei do IRPF, que permite depreciar todo 

o valor do equipamento, na hora da compra do mesmo como custo. Na tabela 15, o resultado 

da pessoa física antes do IRPF totalizou R$ 697.343,76, e o Imposto de Renda pessoa física 

para pagar em um total de R$191.769,53, neste regime a entidade rural foi tributada pela 

alíquota máxima do IRPF 27,5%. 
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Tabela 14 DRE Pessoa Física  

3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.091.500,00R$   

3.1.1.1 Vendas Soja 2.827.500,00R$   

3.1.1.2 Vendas Milho 264.000,00R$      

3.1.1.3 Vendas Gado -R$                  

3.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 30.121,29-R$        

3.2.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 30.121,29-R$        

3.3 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.121.621,29R$   

4.1 CUSTOS DAS VENDAS 1.109.000,00-R$   

4.1.1 CMV 1.109.000,00-R$   

4.2 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.952.378,71R$   

4.3 DESPESAS OPERACIONAIS 1.167.007,28-R$   

4.3.1 DESPESAS DIVERSAS 8.110,00-R$          

4.3.2 DESPESAS COM FUNCIONARIOS 93.145,08-R$        

4.3.3 FGTS 20.779,20-R$        

4.3.4 ALUGUEL FUNCIONÁRIOS 12.000,00-R$        

4.3.5 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS 185.471,00-R$      

4.3.6 DESPESAS COM DIESEL 108.002,00-R$      

4.3.7 ALUGUEL DE TERRA 739.500,00-R$      

4.3.8 DEPRECIAÇÃO -R$                  

4.4 DESPESAS FINANCEIRAS 88.027,68-R$        

4.5 RESULTADO ANTES DO IRPF 697.343,76R$      

4.6 IRPF 27,5% 191.769,53R$      

4.7 RESULTDO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 505.574,22R$      

DRE PESSOA FISÍCA FÍSCAL

 
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Na tabela 14, realizou-se uma simulação, na forma que a entidade rural escolhe para 

tributação como pessoa física e um somente CPF, ocasionalmente sendo tributada na alíquota 

máxima do IRPF. O lançamento da depreciação está zerado, pelo fato que o produtor rural, 

depreciou o valor total do imobilizado no primeiro exercício fiscal após sua compra, ação 

permitida em lei, que beneficia o produtor rural. 

4.6.1 Resultado pessoa física grupo familiar 

Os resultados da entidade rural, mediante ao grupo familiar, ou seja, a distribuição de 

receitas e despesas, entre membros da família, com a opção de tributação pelo IRPF, obteve-
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se uma economia em tributos muito significativo em comparação com a tributação de apenas 

uma pessoa, ou seja, um CPF apenas. Logo, com a distribuição das receitas e despesas em 

mais de um CPF a entidade rural economizou impostos. 

 

Tabela 15 DRE Pessoa Física Grupo Familiar 

3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.091.500,00R$   

3.1.1 VENDAS DE PRODUTOS 3.091.500,00R$   

3.1.1.1 Vendas Soja 2.827.500,00R$   

3.1.1.2 Vendas Milho 264.000,00R$      

3.1.1.3 Vendas Gado -R$                  

3.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 30.121,29-R$        

3.2.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 30.121,29-R$        

3.3 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.121.621,29R$   

4.1 CUSTOS DAS VENDAS 1.109.000,00-R$   

4.1.1 CMV 1.109.000,00-R$   

4.2 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.952.378,71R$   

4.3 DESPESAS OPERACIONAIS 1.167.007,28-R$   

4.3.1 DESPESAS DIVERSAS 8.110,00-R$          

4.3.2 DESPESAS COM FUNCIONARIOS 93.145,08-R$        

4.3.3 FGTS 20.779,20-R$        

4.3.4 ALUGUEL FUNCIONÁRIOS 12.000,00-R$        

4.3.5 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS 185.471,00-R$      

4.3.6 DESPESAS COM DIESEL 108.002,00-R$      

4.3.7 ALUGUEL DE TERRA 739.500,00-R$      

4.3.8 DEPRECIAÇÃO -R$                  

4.4 DESPESAS FINANCEIRAS 88.027,68-R$        

4.5 RESULTADO ANTES DO IRPF 697.343,76R$      

4.6 IRPF PESSOA GRUPO FAMILIAR 10.000,00R$        

4.7 RESULTDO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 687.343,76R$      

DRE GRUPO FAMILIAR

 
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

Na tabela 15, está representado o IRPF no valor de R$ 10.000,00, obtido através do 

grupo familiar, um pequeno planejamento tributário que o gestor rural se adquire, através da 

lei, que permite a economia de impostos, ou seja, ele separa em determinado número de 

blocos de CPFs diferentes. 

4.7 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS   

As demonstrações contábeis da entidade rural refletem a realidade consolidada, 

constando informações patrimoniais, financeiras e de resultado. É uma das ferramentas mais 
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importantes para o gestor rural, auxiliando-o a tomar decisões que venham conduzir a 

entidade para sua continuidade sustentável.  

4.7.1 Balanço patrimonial lucro real 

Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia e apresenta a 

informação consolidada, de determinada entidade nas esferas dos bens, direitos, deveres e 

obrigações, mostrando sua atual posição no âmbito financeiro e patrimonial, demonstrando a 

derivação de formação de caixa futuro.   

É uma das ferramentas cruciais para a tomada de decisão do gestor rural, que busca a 

continuidade da entidade rural e a sustentabilidade de suas escolhas para com a gestão da 

entidade.  

Com as informações levantadas pela pesquisa e o plano de contas estruturado, foi 

possível fazer a contabilização das contas contábeis e evidenciar a situação atual patrimonial, 

financeira e o resultado.  

4.7.1.1 ATIVO 

Os bens e direitos de uma entidade rural representam o local do uso dos recursos 

financeiros que a entidade gerou, seja ele através da receita de produtos ou serviços, ou até 

mesmo de dividas e investimentos. Os recursos utilizados têm como objetivo gerar caixa 

futuro, produzindo continuidade e sustentabilidade para a entidade rural. 

O Ativo na entidade rural somou um valor total de R$ 5.855,400,00, divididos e 

estruturados em ativo circulante, no valor de R$ 566.400,00. Tal conta mostra os ativos de 

alta liquidez, ativos que são de fácil transformação em dinheiro, e em ativo não circulante no 

valor de R$ 4.783.000,00, conta que nos traz o imobilizado da empresa juntamente com a 

depreciação que acumulou um valor de R$ 157.500,00. Abaixo a tabela 16 Ativo: 
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Tabela 16 Ativo 
1. ATIVO 5.855.400,00R$    

1.1 ATIVO CIRCULANTE 566.400,00R$       

1.1.1 CAIXA GERAL 60.400,00R$         

1.1.1.1 Caixa Fazenda 10.000,00R$         

1.1.1.2 Banco Do Brasil 10.000,00R$         

1.1.1.3 Banco Sicredi 5.400,00R$           

1.1.1.4 Banco CEF -R$                    

1.1.1.5 Investimento Resgate Imediato 35.000,00R$         

1.1.2 CLIENTES -R$                    

1.1.3 Créditos Diversos -R$                    

1.1.4 ESTOQUES 506.000,00R$       

1.1.4.1 Culturas Temporarias (Ativo Biologico) -R$                    

1.1.4.1.1 Milho Em Formação(Ativo Biologico) -R$                    

1.1.4.1.2 Ajuste Ao Valor Justo Milho  (Ativo Biologico) -R$                    

1.1.4.2 Soja Em Formação (Ativo Biologico) -R$                    

1.1.4.2.1 Ajuste Ao Valor Justo Soja (Ativo Biologico) -R$                    

1.1.4.3 Rebanho De Gado -R$                    

1.1.4.3.1 Gado Engorda 12 a 30 meses -R$                    

1.1.4.3.2 Bezeros 5 a 48 semanas -R$                    

1.1.4.4 Adubos 506.000,00R$       

1.1.4.5 Defensivos/Agrotoxicos -R$                    

1.1.4.6 Semente Soja -R$                    

1.1.4.7 Semente Milho -R$                    

1.1.4.8 Ração Gado -R$                    

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.783.000,00R$    

1.2.1 INVESTIMENTOS -R$                    

1.2.2 IMOBILIZADO 4.783.000,00R$    

1.2.2.1 Terras Própias 3.600.000,00R$    

1.2.2.2 Pastagens 3.000,00R$           

1.2.2.3 Açudes 10.000,00R$         

1.2.2.4 Edificações 1.000,00R$           

1.2.2.5 Residencia 40.000,00R$         

1.2.2.6 Tratores 91.000,00R$         

1.2.2.7 Caminhões 32.000,00R$         

1.2.2.8 Colheitaderas 635.000,00R$       

1.2.2.9 Implementos Agricolas 17.000,00R$         

1.2.2.10 Ferramentas Oficina 4.000,00R$           

1.2.2.11 Silos e Armazéns -R$                    

1.2.2.12 Moveis e Utencilios 4.000,00R$           

1.2.2.13 Pulverizador 230.000,00R$       

1.2.2.14 Ultilitarios 112.000,00R$       

1.2.2.15 Caroções 29.500,00R$         

1.2.2.16 Plantadeiras 132.000,00R$       

1.2.3 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 157.500,00-R$        
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 

 

 

A entidade rural possui um grande valor imobilizado, que facilita na hora de buscar 

recursos financeiros, e solidifica a base para geração de caixa futuro.  
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4.7.1.2PASSIVO  

Outro conjunto de contas representado pelo balanço patrimonial, é o passivo, 

constando nele as obrigações e os deveres da entidade rural. A tabela 17 representa o passivo 

da entidade rural:  

 

Tabela 17 Passivo 

2. PASSIVO 5.855.400,00R$          

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 1.842.915,82R$          

2.1.1 EMPRESTIMOS 293.823,46R$             

2.1.1.1 Emprestimo BB 54.960,20R$               

2.1.1.2 Emprestimo Sicredi 202.579,38R$             

2.1.1.3 Emprestimo CEF 36.283,88R$               

2.1.2 ORDENADO GERAL 93.145,00R$               

2.1.2.1 Provisão Ordenado Anual 69.420,00R$               

2.1.2.2 Provisão 13 Salario 5.785,00R$                 

2.1.2.3 Provisão Férias 7.694,05R$                 

2.1.2.4 Provisão INSS Funcionário 10.245,95R$               

2.1.3 PROVISÃO IMPOSTOS A PAGAR 210.447,36R$             

2.1.3.1 ICMS -R$                          

2.1.3.2 IRPJ 110.960,94R$             

2.1.3.3 CSLL 48.585,94R$               

2.1.3.4 PIS -R$                          

2.1.3.5 COFINS -R$                          

2.1.3.6 IRRF -R$                          

2.1.3.7 ISS -R$                          

2.1.3.8 INSS  -R$                          

2.1.3.9 FGTS 20.779,20R$               

2.1.3.10 Previdenciario 30.121,29R$               

2.1.4 FORNECEDORES 506.000,00R$             

2.1.5 ARRENDAMENTO DE TERRAS 739.500,00R$             

2.2 PASSIVO NÃOCIRCULANTE 4.012.484,18R$          

2.2.1 EMPRESTIMOS 879.878,93R$             

2.2.1.1 Emprestimo BB 494.641,80R$             

2.2.1.2 Emprestimo Sicredi 131.250,00R$             

2.2.1.3 Emprestimo CEF 253.987,13R$             

2.4 Patrimônio Liquido 3.132.605,26R$          

2.4.1 CAPITAL SOCIAL 2.872.308,38R$          

2.4.2 RESERVA DE CAPITAL -R$                          

2.4.3 RESERVA DE LUCROS -R$                          

2.4.5 RESULTADOS ACUMULADOS -R$                          

2.4.5.1 Lucros Acumulados 260.296,88R$             

2.4.5.2 Prejuízos Acumulado -R$                          

 
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 
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O passivo da entidade rural apurou-se o valor total de R$ 5.855.400,00, valor que 

está dividido em contas, iniciando pelo passivo circulante, totalizando R$ 1.842.915,82.  

Constam nele, as obrigações com impostos, fornecedores, empregados, financiamentos, 

fornecedores provisionados para pagamento no curto prazo, ou seja, em menos de um ano. O 

passivo não circulante totaliza o valor de R$ 4.012.484,18, dividido em empréstimo a longo 

prazo provisionados para pagamento com prazo de mais de um ano no valor de R$ 

879.878,93, e patrimônio líquido, que demonstra o capital social e os resultados da entidade 

rural, com um valor total de R$ 3.132.605,26. 

4.7.1.3DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PESSOA 

JURÍDICA 

A demonstração do resultado de exercício (DRE) evidencia o resultado da entidade 

rural pessoa jurídica e, aqui, nesta etapa, foi formado o resultado com base no lucro real e 

seus respectivos tratamentos tributários descrito na lei. A tabela 18 representa o DRE: 

Tabela 18 DRE Pessoa Jurídica  
3. DRE

3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.091.500,00R$           

3.1.1 VENDAS DE PRODUTOS 3.091.500,00R$           

3.1.1.1 Vendas Soja 2.827.500,00R$           

3.1.1.2 Vendas Milho 264.000,00R$              

3.1.1.3 Vendas Gado -R$                          

3.2 DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 30.121,29-R$                

3.2.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 30.121,29-R$                

3.3 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.121.621,29R$           

4.1 CUSTOS DAS VENDAS 1.109.000,00-R$           

4.1.1 CMV 1.109.000,00-R$           

4.2 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.952.378,71R$           

4.3 DESPESAS OPERACIONAIS 1.324.507,28-R$           

4.3.1 DESPESAS DIVERSAS 8.110,00-R$                  

4.3.2 DESPESAS COM FUNCIONARIOS 93.145,08-R$                

4.3.3 FGTS 20.779,20-R$                

4.3.4 ALUGUEL FUNCIONÁRIOS 12.000,00-R$                

4.3.5 DESPESAS COM EQUIPAMENTOS 185.471,00-R$              

4.3.6 DESPESAS COM DIESEL 108.002,00-R$              

4.3.7 ALUGUEL DE TERRA 739.500,00-R$              

4.3.8 DEPRECIAÇÃO 157.500,00-R$              

4.4 DESPESAS FINANCEIRAS 88.027,68-R$                

4.5 RESULTADO ANTES DO IR E CSLL 539.843,76R$              

4.6 PROVISÃO PARA IR E CSLL 159.546,88-R$              

4.6.1 IRPJ 110.960,94-R$              

4.6.2 CSLL 48.585,94-R$                

4.6 LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 380.296,88R$              

4.7 PRÓ LABORE 120.000,00-R$              

4.8 RESULTDO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 260.296,88R$              

 
                 Fonte: Dados Pesquisa (2019). 
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A entidade rural, teve uma receita de R$ 3.091.500,00, proveniente da venda da soja 

aproximadamente 92% do faturamento, e do milho 8% do faturamento. As deduções da 

receita bruta foram depreciação e contribuições, totalizando R$ 187.621,29. O CMV 

juntamente com as despesas operacionais e financeiras, somaram R$ 2.364.034,96. 

O resultado antes do IRPJ e CSLL foi de R$ 539.843,76, assim gerando um total de 

impostos sobre o luro a pagar de R$ 159.546,88. A entidade rural teve um lucro líquido antes 

das participações de R$ 380.296,88, após a destinação do valor de R$ 120.000,00 ao pró-

labore, que são as despesas e as retiradas de dinheiro pessoais do gestor rural, que não são 

incorporados como despesas da entidade rural, o resultado do exercício fechou em R$ 

260.296,88. 

Dessa maneira, comparando a forma de tributar como pessoa física e jurídica, a melhor 

opção é continuar na pessoa física, já que as vantagens tributarias legais, são melhores na 

física.  

4.7.1.4 DFC – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA 

O demonstrativo do fluxo de caixa (DFC) objetiva demonstrar para a entidade rural, 

as entradas e saídas de dinheiro, de onde vem e para onde está indo, os pagamentos e o 

recebimento de dinheiro, ocorridos no período do ano rural, ou seja, de 1º de julho de 2018 

até 30 de junho de 2019. 

A tabela 19 nos mostra o DFC da entidade rural: 

Tabela 19 DFC Pessoa Jurídica  

Atividades Operacionais 

Recebimentos 3.091.500,00R$   

Venda De Soja 2.827.500,00R$   

Venda De Milho 264.000,00R$      

Pagamentos 2.553.703,12-R$   

Pagamentos Despesas Financeiras 88.027,68-R$        

Pagamento de Tributos 210.447,36-R$      

Pagamentos Salários 93.145,08-R$        

Pagamentos Aluguel de Funcionários 12.000,00-R$        

Pagamento Fornecedores Peças e Serviços 185.471,00-R$      

Pagamento Fornecedor Diesel 108.002,00-R$      

Pagamento Fornecedor Materiais de Consumo 8.110,00-R$          

Pagamento Aluguel da Terra 739.500,00-R$      

Pagamento Forncedor Insumos, adubos, sementes e tratamento 1.109.000,00-R$   

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 537.796,88R$      

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento -R$                  

Pagamento pela Compra de Imobilizado 477.396,88-R$      

Caixa Líquido das Atividades de Investimento 477.396,88-R$      

Fluxo De Caixa Das Atividades de Financiamento -R$                  

Emprestimo Líquidos Adquiridos (Custeio) 170.000,00R$      

Pagamentos De Custeio Agricola 170.000,00-R$      

Caixa Liquido das Atividades De Financiamento -R$                  

Caixa Liquido do Exercício 60.400,00R$        

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício -R$                  

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 60.400,00R$        

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa 60.400,00R$        

DFC ENTIDADE RURAL

 
Fonte: Dados Pesquisa (2019). 
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O Demonstrativo de Fluxo de Caixa demonstrou a entrada de recebimentos de R$ 

3.091.500,00, provenientes da venda de soja e milho. Tais recursos que foram destinados para 

a continuidade, conservação e manutenção da entidade rural, com objetivo de gerar 

novamente caixa futuro. 

Os destinos dos recursos da entidade rural foram pagamentos de despesas 

financeiras, impostos, salários, alugueis de funcionários, alugueis de terra, pagamentos de 

fornecedores de insumos, materiais diversos, diesel, peças e equipamentos e financiamentos. 

Os pagamentos provenientes da compra de insumos, adubos, sementes e tratamento, 

e o que mais utilizou recursos financeiros, totalizando o valor de R$ 1.109.000,00. 

A variação líquida de caixa e provenientes de caixa fechou o período com saldo de 

R$ 60.400,00 positivo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A econômica mundial está em constante evolução e, a globalização tem trazido 

mudanças que produzem efeitos em todos os setores, principalmente na agricultura, 

originando a valorização da análise da informação, tornando o uso da contabilidade cada dia 

mais indispensável para qualquer entidade.  

A agricultura possui papel muito importante no cenário econômico nacional. 

Atrelada ao agronegócio, torna-se um dos principais sustentadores econômicos do país. E 

através do crescimento das atividades rurais, houve também o crescimento nos seus custos de 

produção, manejo e nos investimentos para a continuidade da entidade rural. É preciso 

controlar bens, direitos e deveres, visando registrar em tempo hábil os eventos que modificam 

sua estrutura patrimonial e financeira, através da estruturação e consolidação da informação 

gerada, ou seja, utilizando-se da contabilidade rural para assim ter continuidade do sucesso na 

entidade.  

O atual estudo foi construído com base na estruturação de um plano de contas 

contábeis para propriedades rurais, baseado na NBC TG 29, seguindo com o levantamento do 

inventario geral da entidade e a aplicação da contabilidade, evidenciando o resultado, com o 

objetivo de dar continuidade e sustentabilidade ao negócio.  

Por meio do estudo, promover-se responder o questionamento principal que foi: 

“Qual modelo de plano de contas pode ser aplicado em propriedades rurais de pequeno, médio 

e grande porte afim de gerar informações contábeis úteis para a tomada de decisão?”, e 

através do estudo foi respondido, que sim o plano de contas apresentado, pode ser aplicado na 

propriedade rural estudada e gerou informações úteis para a gestão. 

O presente estudo apresentou a criação do plano de contas contábeis, juntamente com 

o inventário da propriedade, que foi aplicado na entidade rural, o qual após a consolidação do 

Balanço Patrimonial e do DRE, mostrando-se capaz de fornecer informações, muito 

importante a respeito da entidade rural, para a tomada de decisão do gestor rural. Ele possui 

em suas mãos agora a realidade de sua entidade, consolidada em contas de bens, direitos e 

deveres, juntamente com demonstrativos de resultado e de fluxo de caixa, que norteiam a 

direção a ser seguida no âmbito, patrimonial e financeira, contribuindo na formação de 

informação de qualidade, verídica e em tempo hábil, auxiliando para a continuidade 

sustentável do negócio.  

Através dos dados da pesquisa, foi também possível apurar depreciação, custos 

diretos e indiretos, despesas, e assim trazer em números o real lucro da Entidade Rural em seu 
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ano agrícola. Foi analisado a possibilidade da entidade rural ser tributada como pessoa 

jurídica, mas no comparativo com IRPF versus lucro real, foi evidenciado que ainda é mais 

viável permanecer na pessoa física, pelos benefícios e alíquotas mais atrativas para a 

tributação.   

Após a evidenciação e a consolidação das informações patrimoniais e de resultado, 

ficou evidente que a contabilidade é muito importante para qualquer entidade e, 

principalmente, na área rural, pois nos dias atuais os custos e os investimentos são elevados, e 

precisam ser controlados em tempo hábil, para se evitar passivos, e gerar caixa futuro, dando 

continuidade a entidade com prudência, competência de forma sustentável, permitindo sua 

entidade globalizar suas informações, ficando preparada para futuros problemas que podem 

surgir. 

Como sugestão para as próximas pesquisas, aprofundar em outras culturas, e ativos 

biológicos, para a aplicação do plano de contas contábeis em outras propriedades rurais, que 

produzem diferentes tipos de produtos e ativos biológicos. 

Para finalizar, o objetivo traçado foi alcançado, visto que, foi construído o plano de 

contas contábeis segundo a NBC TG 29, elaborado o levantamento do inventario geral da 

propriedade rural, consolidado a informação, instituído o balanço de abertura, aplicado a 

contabilidade e apresentado o resultado, mostrando que foi possível a utilização do plano de 

contas contábeis criado no estudo em propriedades rurais. 
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