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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade fazer uma abordagem sobre a contabilidade rural,  

destacando sua importância e ressaltando seus benefícios para os pequenos produtores de uma 

região. Cujo método aplicado foi uma pesquisa de campo com coleta de dados, através de 

observações in loco e um questionamento com entrevista com produtores rurais no município 

de Anita Garibaldi, localizado na serra catarinense do estado de Santa Catarina. Com o 

objetivo de identificar se os agricultores dessa região fazem uso da contabilidade rural nas 

suas propriedades, e os que não fazem quais os motivos por não usar essa ferramenta que 

auxilia na gestão do negócio e na tomada de decisão. Os principais resultados da pesquisa 

apontam que a maioria dos agricultores entrevistados, utiliza ou já fizeram uso da 

contabilidade em suas propriedades rurais, e que tem conhecimento que ela pode ser sim uma 

ótima ferramenta, que auxilia na gestão e na tomada de decisão dos seus negócios, mesmo não 

fazendo uso desses benefícios. A pesquisa também apontou que o preço praticado pelos 

serviços prestados dos profissionais contábeis da região, são um dos motivos pelo qual não se 

utiliza a contabilidade rural.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to approach rural accounting by highlighting its importance and 

highlighting its benefits for small producers in a region. Whose method was applied was a 

field research with data collection, through in loco observations and a question with interview 

with rural producers in the municipality of Anita Garibaldi, located in Santa Catarina 

mountains of Santa Catarina state. In order to identify whether farmers in this region use rural 

accounting on their farms and those who do not give reasons for not using this tool that helps 

in business management and decision making. The main results of the survey indicate that the  

majority of farmers interviewed use or have already used accounting in their farms, and are 

aware that it can be a great tool that helps in the management and decision making of their 

business. , even without making use of these benefits. The survey also pointed out that the 

price charged for the services provided by accounting professionals in the region are one of 

the reasons why rural accounting is not used. 

 

Keywords: Farmers. Decision making process. Agricultural Accounting. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade rural está em um ambiente de muitas mudanças imprevisíveis. Por ser um 

setor que trabalha com adversidades, seja elas intempéries do tempo, que nos últimos anos 

está cada vez mais incerto e difícil de produzir produtos com qualidade superior, devido às 

mudanças tão drásticas que encontramos no nosso clima, ou com o preço de venda de seus 

produtos que é definido pelo mercado na sua safra. O qual encontra oscilação em todos os 

anos, ter que lidar com essas adversidades é uma questão de sobrevivência.   

A maioria dos agricultores da região estudada não conhece de forma contábil a sua 

propriedade rural. Identificar seus ativos e passivos é primordial para ter a real situação de seu 

negócio, saber se o mesmo está produzindo suficientemente naquele período para pagar suas 

obrigações e assim obter lucro do seu trabalho.  

Neste estudo o tema principal abordado, será a contabilidade rural e sua importância, e 

os benefícios para os agricultores do interior da região serrana de Santa Catarina. Visando que 

a contabilidade pode desempenhar um importante papel, que contribui para um planejamento 

e acompanhamento das atividades rurais, permitindo que o produtor tenha controle e consiga 

mensurar os recursos necessários para a manutenção do negócio.  

Justifica-se a relevância desse estudo que a contabilidade rural é pouca praticada pelos 

contadores. O objetivo geral da pesquisa é analisar os benefícios e a importância da 

contabilidade no meio rural. Os objetivos específicos do trabalho é identificar qual o 

conhecimento da contabilidade para os agricultores entrevistados, e como essas ferramentas 

contábeis estão sendo utilizadas nas atividades rurais.  

O presente trabalho foi desenvolvido com as metodologias de observações in loco, 

pesquisa de campo com coleta de dados, e um questionamento com entrevista com produtores 

rurais no município de Anita Garibaldi, localizado na serra catarinense do estado de Santa 

Catarina e referências bibliográficas.  

No decorrer do trabalho serão demonstradas as características, importância, benefícios 

e as ferramentas que a contabilidade possui para ajudar no controle da atividade rural. Sendo 

que os capítulos estão divididos primeiramente na contextualização do tema abordado que é a 

contabilidade rural, com enfoque na contabilidade gerencial, e no capítulo subsequente temos 

os resultados que a pesquisa aponta referente à região supracitada.   

 

1.1 Justificativa 
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Entre as mais variadas áreas de atuação de um contador eu escolhi a contabilidade 

rural. Essa escolha foi feita pelo fato de morar no município de Anita Garibaldi, que se 

localiza no estado de Santa Catarina, onde temos uma economia baseada na Agricultura, por 

esse motivo priorizei por esse tema por ter mais campo para realizar a pesquisa. Com isso 

pretendo encontrar respostas para essa nossa realidade, saber o que realmente impede os 

agricultores de aderir à contabilidade como uma ferramenta fundamental que auxilia no 

gerenciamento dos seus negócios.  

A partir dessas visitas e entrevistas aos agricultores eles vão ter um novo 

conhecimento sobre esse assunto abordado e seus benefícios com o uso dela. 

 

1.2 Objetivo 

 

1.2.1 Objetivo Geral  

 

 O objetivo geral desta pesquisa é demostrar a importância e os benefícios da 

contabilidade rural para os pequenos produtores da uma determinada região.   

 

1.2.2 Objetivos Específicos   

 

 Apresentar através de uma pesquisa de campo como o produtor rural utiliza a 

contabilidade. 

  Identificar a percepção do produtor quanto à utilização das ferramentas contábeis. 

 

1.3 Metodologia 

 

Neste estudo as metodologias utilizadas foram as observações in loco, pesquisa de 

campo com coleta de dados, e um questionamento com uma entrevista com produtores rurais 

no município de Anita Garibaldi, localizado na serra catarinense do estado de Santa Catarina e 

referências bibliográficas, o questionamento foi aplicado nos dias vinte três e vinte quatro de 

março de dois mil e dezenove, com uma abordagem qualitativa. As limitações da pesquisa se 

restringe somente a área mencionada anteriormente, podendo em outras regiões obter 

resultados diferentes. 
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2. ATIVIDADE RURAL 

 

 Atividade rural pode ser considerada como qualquer atividade que venha do meio 

rural. São atividades que exploram a capacidade produtiva do solo. Sobre a atividade rural 

pode-se afirmar que: 

Consideram-se como atividade rural a exploração das atividades agrícolas, pecuárias, 

a extração e a exploração vegetal e animal, a exploração da apicultura, avicultura, 

suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras de pequenos animais; a transformação 

de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição e as 

características do produto in natura, realizada pelo próprio agricultor ou criador, que 

são aqueles que exploram a capacidade produtiva do solo, através do cultivo da terra, 

da criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas, ou seja, 

o produtor rural, que é a pessoa física, também chamada de pessoa natural. 

(VILHENA E ANTUNES, 2010, p.2). 

 

São todas as atividades desenvolvidas no meio rural, produtos extraídos do solo a 

partir do plantio, e também a transformação de alguns produtos, sendo usada a matéria prima 

produzida na propriedade rural e pelo próprio agricultor fazendo essa transformação. As 

etapas do ciclo da atividade rural são compostas por:   

 

[...] preparo do solo, plantio, adubação, uma nova adubação, tratamento fitos 

sanitários, irrigação, cultivo manual (capina, roçada, limpeza entre outros), cultivo 

mecânico (aração, limpeza mecânica etc.) cultivo químico (aplicação de herbicidas), 

ralação e desbaste, poda, colheita e outras, dependendo da cultura em si, estes são os 

passos a serem desenvolvidos na maioria das vezes. (MARION, 1996, p.43). 

 

 O ciclo da atividade rural é trabalhoso e leva tempo para obter o lucro da produção, 

são várias etapas, tem que se empregar tempo, maioria das vezes são a longo prazo, e 

investimentos financeiros, referentes ao vários insumos necessários para produzir. 

  

2.1 Contabilidade Rural  

 

 A contabilidade é uma ciência social aplicada que tem como objetivo de estudo o 

patrimônio das entidades, o qual engloba as contas de bens, direitos e obrigações. Registrando 

os fatos e atos de natureza econômico-financeira. Segundo Ulrich (2009, p. 6): “A 

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

 A contabilidade rural estuda o patrimônio rural, o qual tem suas caraterísticas próprias 

como suas contas que são bem distintas de contas de outros segmentos empresariais e também 

tem um ciclo operacional muitas vezes maior. Para Crepaldi (2004, p.62). 
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“A Contabilidade Rural é uma necessidade urgente no Brasil, porém ainda pouco 

utilizada, tanto pelos empresários quanto pelos contadores. Em geral, considera-se que a 

função contábil deve ser controlada pelo empresário rural”. (CREPALDI, 2004, p.62). 

 

 Esse segmento da contabilização das empresas rurais é pouco praticado na realidade 

da vida do campo, muitos agricultores ainda são resistentes à implantação da contabilização 

de suas propriedades, porque tem a ideia que a forma que conduzem suas empresas rurais seja 

a melhor forma. Sobre a importância da contabilidade rural em gerar informações pode-se 

afirmar que: 

No momento em que se avalia a importância da Contabilidade Rural em gerar 

informações para a tomada de decisões, a empresa, para obter sucesso, deverá estar 

subordinada a uma administração eficiente, e isso requer conhecimento do negocio, do 

capita, da especialização e da modernização da agropecuária. É justamente nesses 

aspectos que a empresa rural apresenta carências e prejudica todo um processo de 

desenvolvimento e modernização do setor. (CREPALDI, 2012, p.83). 

   

Para que uma propriedade rural obtenha lucro não depende somente de uma boa safra, 

mas sim de uma boa administração, é necessário ter informações sobre todos os gastos, 

custos, receitas obtidas e controle de estoque, e a contabilidade rural oferece esse suporte 

através de dados verdadeiros para uma tomada de decisão confiável. Sobre a importância da 

contabilidade rural pode-se afirmar que: 

 

A Contabilidade vem como um meio de se proteger desses riscos a que o produtor 

rural esta exposto. A contabilização dos registros, e os relatórios gerados através dos 

fatos ocorridos, podem influenciar muito na analise e na tomada de decisão. O que se 

espera da Contabilidade é isso, gerar informações úteis e relevantes, para fornecer 

segurança ao usuário. (DALMOLIN e SILVÉRIO, 2011, p.4). 

 

 A contabilização serve para proteger dos riscos que o produtor está suscetível em seu 

meio o qual está exposto, pois o mercado enfrenta muitas mudanças durante todo o ano, 

depende de fatores como clima, preço e produção, nesse contexto, a contabilidade pode ajudar 

a minimizar os prejuízos gerados por estes fatores. Sobre o problema da efetivação da 

contabilidade rural pode-se afirmar que: 

O grande problema para utilização efetiva da Contabilidade Rural está na 

complexidade 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 pessoais fazem com que não se possa adotar a 

contabilidade para esse fim. (CREPALDI, 2012, p. 47). 
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         Alguns problemas enfrentados pelos produtores rurais para fazer uso da contabilidade, 

está na dificuldade de ter um controle de seus gastos de produção, muitos são leigos no 

assunto e não fazem um manejo correto das notas fiscais.   

 

2.1.1 Contabilidade Gerencial   

 

           A contabilidade gerencial tem um papel muito importante dentro de uma organização, 

através dela obtém dados e informações para uma tomada de decisão correta, para os 

agricultores ter informações verdadeiras e organizadas de seus custos de produção, 

investimentos e financiamentos é uma dificuldade, porque muitas vezes não tem esse controle 

gerencial. A contabilidade gerencial pode ser caracterizada por:     

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque 

especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e 

tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e 

de balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais 

analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a 

auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório. (IUDÍCIBUS 2009, p. 

21). 

 

           A contabilidade gerencial traz informações mais detalhadas e está ligada diretamente 

com a tomada de decisão, e fornece informações para o produtor, direcionado para o ambiente 

interno da propriedade rural. Sobre a contabilidade gerencial é correto afirmar que:  
 

Em resumo, o que o administrador precisa saber é como está a rentabilidade de sua 

atividade produtiva. Quais são os resultados obtidos e como eles podem ser 

otimizados por meio de avaliação dos resultados, fontes de receitas e tipos de 

despesas? Como melhorar as receitas e reduzir as despesas? Essa análise só será 

possível a partir do momento em que se sabe onde estamos gastando os recursos e 

onde estamos gerando receitas. (CREPALDI, 2012, p. 59) 

  

            A rentabilidade é o que se busca em qualquer empresa, seja qual o segmento que ela 

tenha, não é diferente nas empresas rurais, o produtor busca lucro do seu trabalho, não adianta 

produzir um produto que não traga rendimentos. É através dos resultados obtidos pela 

contabilidade gerencial que se sabe quais produtos estão trazendo lucro, e que pode continuar 

investindo seu tempo e dinheiro e caso contrário os que não estiverem trazendo resultados 

esperados podem ser cortados da produção.   
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3.  ESTUDO DE CASO   

 

         A pesquisa é de natureza descritiva, tendo como o objetivo principal identificar a 

importância da contabilidade na percepção dos agricultores pesquisados. O presente estudo 

foi realizado com produtores rurais da cidade de Anita Garibaldi, localizada á 108 km de 

Lages e á 336 km de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Essa pesquisa foi 

realizada com 12 (doze) agricultores do sexo masculino com idade media entre 40 (quarenta) 

á 50 (cinquenta) anos e com grau de instrução variado, desde ensino fundamental incompleto 

até superior completo. Esses agricultores desenvolvem culturas diferentes entre si, como pode 

ser identificado o plantio de milho, feijão, alguns produtores de morango e a grande maioria 

desenvolve a cultura do fumo.  

         A aplicação da pesquisa foi executada em uma região específica da cidade citada, a qual 

se chama localidade “Cachoeirinha 1º” (primeira), as perguntas elaboradas foram objetivas e 

distribuídas individualmente entre os produtores rurais da região do enfoque da pesquisa.  

 

3.1 Análise dos Resultados  

  

         A maioria dos agricultores entrevistados utiliza ou já utilizaram a contabilidade nas suas 

propriedades rurais, conforme dados do Gráfico 1 a seguir: 

  

Gráfico 1 - Agricultores e a utilização da contabilidade na propriedade rural.  

83%

17%

Sim Não 

 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2019. 
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          Como vimos no gráfico 1, a maioria dos agricultores entrevistados utilizam ou já 

utilizaram a contabilidade.  

          A intenção da próxima questão é verificar se o produtor utiliza a contabilidade para o 

gerenciamento e a tomada de decisão em seu negócio.  

         Ficou evidente que os entrevistados sabem que a contabilidade pode ser uma ótima 

ferramenta que auxilia na gestão dos seus negócios, mesmo muitos não fazendo uso na prática 

desses beneficio que ela traz consigo (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Utilização da contabilidade como gerenciamento do negócio e tomada de decisão. 

67%

33%

Sim Não 

 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2019. 

 

         Os gráficos anteriores demonstraram que são poucos os que não fazem uso da 

contabilidade de alguma forma, seja ela uma forma mais simples utilizando-se apenas da 

contabilização de débito e crédito, para apuração do lucro e assim usar esses dados para 

declarar seu imposto de renda ou também, além disso, usar essas informações contábeis de 

uma forma mais apurada, para gerenciar e tomar decisões. Em busca de respostas foi 

elaborada uma pergunta sobre o porquê ainda da não utilização.  

         O principal motivo apontado pela pesquisa foi o preço praticado pelos contadores, em 

relação aos serviços prestados. A falta de conhecimento dos benefícios que a contabilidade 

traz para os negócios no meio rural e a falta de profissionais disponíveis na região pesquisada 

(Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Motivos pelo qual não se utiliza a contabilidade rural. 
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42%

33%

17%

8%

Preço Falta de Conhecimento Falta de Profissionais Outros

 

Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2019. 

          

         Nesta presente pesquisa é possível observar que o gerenciamento das propriedades 

rurais ainda se desenvolve dentro de critérios bastante tradicionais. Sendo uma ferramenta 

menos usada pelos produtores à contabilidade dentro das propriedades, vista pelos 

agricultores como uma técnica muito complexa.  

          Nas respostas dos entrevistados podemos observar que a partir do momento que foi 

usado a contabilidade nas atividades rurais, a maioria conseguiu ter resultados positivos na 

sua apuração do exercício. Conseguindo assim ter um controle melhor dos seus gastos, custos, 

receitas obtidas e controle de estoque. Mudando a visão fechada dos agricultores e 

demostrando através de resultados quanto a necessidade de ter um controle contábil de todos 

as operações realizadas na propriedade rural. Foi feita a seguinte pergunta: Para quem utilizou 

a contabilidade rural em sua propriedade, teve o resultado esperado? Onde foi encontrado um 

alto índice de aprovação. (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Com o uso da contabilidade teve os resultados esperados. 

83%

17%

Sim Não 

 
Fonte: Dados da pesquisa do autor, 2019. 

 

         Com base nesta pesquisa pode-se identificar que o que realmente importa para os 

produtores rurais desta região é a contabilidade com enfoque nos lançamentos de débito e 

crédito, apuração do lucro para fins de declaração de imposto de renda e a declaração anual do 

ITR (Imposto Territorial Rural). 
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 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

         A necessidade de atualização dos meios de gerenciamento das propriedades rurais, é 

sem dúvida uma realidade fundamental para alcançar resultados positivos nos negócios.  

         Este estudo surgiu com o intuito de buscar mais conhecimento na área de contabilidade 

rural visto que é pouco explorada. Teve também o propósito de pesquisar a relação e 

conhecimento da contabilidade entre os agricultores da região. 

         Pelo estudo e pesquisa que foi realizada, chegou-se a conclusão, que os entrevistados 

consideram a contabilidade importante para seus negócios. Porém, poucos apresentam 

conhecimento e confiança necessária para a utilização como ferramenta de gestão. Foi 

observado que mesmo considerando a contabilidade importante e sabendo dos seus benefícios 

para as atividades rurais da propriedade, os agricultores não utilizam como ferramenta de 

gestão, devido ao alto preço praticado pelos contadores, segundo os entrevistados, já que 

muitos não tem condições para arcar com esses custos e também a falta de profissionais 

disponíveis na região, para realização de serviços contábeis voltados para a atividade rural.  

Apurou-se que a contabilidade rural fornece informações financeiras, econômicas e 

contábeis aos produtores para dar base as decisões tomadas. O sucesso de qualquer 

empreendimento depende de uma boa administração para manter-se no mercado atual. 
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ANEXOS – ENTREVISTA REALIZADA COM OS PRODUTORES RURAIS 

 

1 – Você utiliza ou já utilizou de alguma forma a contabilidade em sua propriedade rural?  

a) Sim  

b) Não  

  

2 - Você utiliza a contabilidade na sua propriedade rural também para o gerenciamento do 

negócio e a tomada de decisões?  

a) Sim  

b) Não  

  

3 - Qual o principal motivo em sua opinião para que você não utilize a contabilidade no meio 

rural?  

a) Falta de conhecimento dos benefícios que a contabilidade traz  

b) Falta de profissionais disponíveis na região  

c) Preço praticado pelos profissionais  

d) Outros motivos  

  

4 – Para quem utilizou a contabilidade rural em sua propriedade, teve o resultado esperado?  

a) Sim  

b) Não 


