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Resumo:A Contabilidade é uma importante ferramenta para a gerência e tomada de decisão em qualquer
ramo de atuação econômico, com uma visão mais especifica a Contabilidade Rural veio para o
atendimento e auxílio às empresas, indústrias e rurais e para produtores agropecuários, que atuam na
atividade agrícola e a criação de animais de pequeno e grande porte. E como o mercado do Agronegócio
no Brasil vem sendo um dos mais importantes da economia, apresentando um significativo aumento no
PIB brasileiro, favorecendo a Balança Comercial e gerando muitos empregos. Atendendo a isso a
Contabilidade Rural possibilita uma visão global do Agronegócio, auxiliando os produtores nas tomadas
de decisões, investimentos e melhorias para o crescimento no setor para as empresas rurais e para seus
empresários.
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1- INTRODUÇÃO

Diante do aumento do agronegócio no país que se tornou significativo para a
economia, com muitos avanços tecnológicos e estudos na área de agrária a gerencia também
tem sido obrigada a avançar junto com as tecnologias criadas para o agronegócio brasileiro.

As atividades rurais estão tento destaques, essa atividade é a atividade vinda do meio
rural, torna-se importante, pois toda atividade rural gera o agronegócio, diversificada em
vários seguimentos, como agrícola que são as plantações de culturas permanentes e perenes
(café e soja), ou a pecuária de leite ou corte, e ainda estendendo na avicultura, suinocultura
entre outros.

Os empresários rurais que explora essa atividade rural é o responsável em gerenciar
suas empresas, essas empresas são os conjuntos de terras utilizadas, o meio de produção das
atividades desenvolvidas, é onde sai o primeiro passo do agronegócio ate que se chegue na
comercialização.

Neste contexto os usuários, ou melhor, empresários rurais tem sentido a necessidade
de utilizar da ferramenta da contabilidade como uma contribuição para a gerência e aumento
de seus produtos. O agronegócio por ser um tipo de negocio instável, pois a produção
depende de vários fatores como clima, e mercado que define os preços de venda. Surge então
a necessidade de gerenciar, conhecer todos os fatores, para que o produtor sempre tenha maior
produtividade e lucro, esse é o papel da contabilidade rural, conhecer e gerenciar.

A contabilidade rural como a ciência que vai evidenciar as reias necessidades das
empresas no diz ao gerenciamento, vem se tornando cada vez mais procurada pelos gestores
para uma melhor administração das empresas rurais.

A contabilidade rural ainda é uma ferramenta pouco utilizada, os produtores rurais não
se mostram muito interessados em usa-la para como um fator gerencial, usam ainda mais nas
questões tributarias.

A atuação da Contabilidade Rural baseia-se no planejamento e monitoramento de
todas as informações gerenciais. Assim, é fundamental a implementação de um adequado
sistema para que possa mostrar resultados, possibilitando ao Administrador e ao Produtor
atuação em todas as etapas do processo de gestão.

Estudos mostram que “O agronegócio possui fundamental importância na economia
brasileira, devido à participação no PIB e na balança comercial, bem como pelos empregos
gerados. O agronegócio apresentou significativa evolução nos últimos anos, sendo
responsável por 22,15% da geração de riquezas do País, um montante de R$ 917,654 bilhões
(CEPEA, 2012).”

O Brasil também é um dos grandes exportadores do mundo commodities agrícolas,
como carnes (bovinos, suínos e aves), de grãos (soja e milho), suco de laranja, café arábico e
açúcar, produtos estes que aquecem a economia do país deixando em alta as cotações na
bolsa.

Baseando-se nestes estudos e no avanço do agronegócio a contabilidade rural tem um
papel importante, informações como formação e avaliação de estoques e preço de custo e
valor de marcado, depreciação de maquinas e equipamentos, e em culturas permanentes como
a de café, com essas e outras informações contábeis, fica mais fácil mensurar receitas e
despesas, e facilita para o gestor na tomada de decisões.



Importantes conceitos são levados em conta no que diz respeito a contabilidade no
agronegócio brasileiro, é muito importante o estudo do uso da contabilidade em um
seguimento tão importante para a economia do pais, pois o agronegócio eleva a economia
mundialmente conhecida pois está entre os principais países exportadores de produtos
agrícola e pecuários, mais para isso ha a necessidade de ciências como  a contabilidade rural
no processo de sucesso do agronegócio.

Este trabalho tem como objetivo mostrar as contribuições da contabilidade rural no
auxilio aos gestores e produtores, no que se refere a evidência de informações contábeis para
serem usadas no processo de tomada de decisão no meio do agronegócio.

2-REFERENCIAL TEÓRIO

2.1- ATIVIDADE RURAL

Em se tratando de agronegócio alguns conceitos sevem ser estudados, um deles é a
atividade rural. Uma atividade rural pode ser considerada como qualquer atividade que venha
do meio rural, como a agricultura, a pecuária, sendo na criação, plantação e beneficiamento de
vários seguimentos, em atividades zootécnicas que é a criação de animais de grande e
pequeno porte e atividades agrícolas que é plantação de culturas permanentes e perenes.

Para Vilhena e Antunes (2010, p.2):

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.

No entanto existem algumas restrições no que envolve a atividade rural de Acordo
com a Receita Federal (Capítulo XII - Atividade Rural 2013): Não se considera atividade
rural o beneficiamento ou a industrialização de pescado in natura; a industrialização de
produtos, tais como bebidas alcoólicas em geral, óleos essenciais, arroz beneficiado em
máquinas industriais, o beneficiamento de café (por implicar a alteração da composição e
característica do produto); a intermediação de negócios com animais e produtos agrícolas
(comercialização de produtos rurais de terceiros); a compra e venda de rebanho com
permanência em poder do contribuinte em prazo inferior a 52 (cinquenta e dois) dias, quando
em regime de confinamento, ou 138 (cento e trinta e oito) dias, nos demais casos (o período
considerado pela lei tem em vista o tempo suficiente para descaracterizar a simples
intermediação, pois o período de permanência inferior àquele estabelecido legalmente
configura simples comércio de animais); compra e venda de sementes; revenda de pintos de
um dia e de animais destinados ao corte; o arrendamento ou aluguel de bens empregados na



atividade rural (máquinas, equipamentos agrícolas, pastagens); prestação de serviços de
transporte de produtos de terceiros etc.

2.2- EMPRESÁRIO RURAL

Considera empresário pessoa física ou jurídica que tenham atividades econômicas de
produção, circulação de bens ou prestações de serviços. O empresário rural é a pessoa que se
beneficia da atividade rural.

Brasil (2002, Art.966) afirma que:

Considera-se empresário quem exerce
profissionalmente atividade econômica organizada
para a produção ou circulação de ou de serviços.

Em relação ao agronegócio o empresário seria o produtor rural, pois e ele quem
explora da atividade agrícola ou pecuária.

Marion (2012, p.4) destacam:

Produtor rural é a pessoa física que explora a terra
visando à produção vegetal, criação de animais
(produção animal) e também a industrialização de
produtos primários (produção agroindustrial).

Para Crepaldi (2012, p.4) Empresário Rural é aquele que exerce profissionalmente
atividade econômica para 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.

O art. 971 do código civil estabelece que é facultado a qualquer produtor rural
organizar sua atividade econômica sob a forma empresarial, equipando-o após a sua inscrição,
para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Dai se tem a importância de legalizar a
atividade rural exercida (BRASIL, 2002).

2.3- EMPRESA RURAL

A empresa rural é onde a atividade rural é explorada gerando uma renda utilizando da
terra ou de animais para gerar essa renda, é o local onde estão concentradas essas atividades.

Para Marion (2012,p.2):

Empresas Rurais são aquelas que exploram a
capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da
terra, da criação de animais e da transformação de
determinados produtos.

O campo de atividades das empresas rurais pode ser
dividido em três grupos distintos: Produção vegetal-
atividade agrícola; Produção animal- atividade



zootécnica; Industrias rurais- atividade
agroindustrial.

Crepaldi (2012, p.4) Afirma que Empresa rural é a unidade de produção em que são
exercidas atividade que dizem respeito a culturas agrícolas, criação de gado ou culturas
florestais, com a finalidade de obtenção de renda. À propriedade privada da terra cabe
intrinsecamente uma função social e seu uso é condicionado ao bem-estar coletivo previsto na
Constituição Federal.

Ainda em Crepaldi (2012, p.4) Qualquer tipo de Empresa Rural seja familiar ou
patronal é integrada por um conjunto de recursos, denominados fatores da produção, que ele
divide como sendo três a terra, o capital e o trabalho.

Estes conjuntos de terra, capita e trabalha são importantes para o agronegócio, pois é
da terra que se colhe o que se planta ou cria, e aplicando o capital em uma terra que não gere
frutos, não será viável para o trabalho na atividade, para que uma empresa seja rentável o
empresário tem que conhecer muito sobre seu “bem” a terra e empregar seu capital de acordo
com as condições da mesma.

2.4- CONTABILIDADE RURAL

A Contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio de uma entidade por meio das
contas de bens, direitos e obrigações. É um conjunto de técnicas que são usadas para um
melhor gerenciamento das operações feitas nas entidades, em várias distribuições especificas
a contabilidade de se divide em vários ramos, uma delas é a contabilidade rural, objetivo do
presente trabalho. A Contabilidade Rural é a ciência que estuda o patrimônio rural, dando
contas especificas ao meio rural e suas particularidades, evidenciando a importância de cada
seguimento do meio rural, seja criação de animais ou de culturas permanentes e perenes. Para
Marion (2012,p.3) Contabilidade Rural: é a Contabilidade Geral aplicada às empresas rurais.

Para que uma empresa rural tenha sucesso é preciso uma boa administração, é
necessário que o empresário tenha informações precisas do seu negocio, e a contabilidade
rural oferece dados verdadeiros para uma decisão confiável. É preciso uma boa administração
que conheça bem o cenário da empresa rural, a contabilidade rural é uma boa aliada para
tomada de decisões.

Para Crepaldi (2012,p.83):

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.

A Contabilidade Rural vem se destacando no cenário atual, no entanto ainda não muito
utilizada, mas com o crescimento da economia e avanço do agronegócio no Brasil, cada vez



mais tem se percebido a necessidade de utilizar a contabilidade para melhorar a administração
do rural.

Ulrich (2009, p. 6) afirma que:

A Contabilidade Rural é o ramo da contabilidade
aplicada às empresas rurais. Crepaldi (2004, p.62) 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.

As informações que a contabilidade pode fornecer ao produtor rural ou melhor
dizendo empresário rural são de muita relevância, pois ela pode evidenciar necessidades da
empresa, dando uma base mais solida para administração da mesma, sendo que o mercado do
agronegócio sofre muitas mudanças durante o ano, pois depende de clima, preço e produção, a
contabilidade pode ajudar para que essas mudanças não gere muitos prejuízos.

Segundo Dalmolin e Silvério (2011, p.4)

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.

Em se tratando de agronegócio há sempre à necessidade de estar atento as condições
reias da empresa rural que a base do agronegócio, a administração usando como ferramenta, a
contabilidade rural para tomada de decisões evidencia a importância do seu uso pois tem a
capacidade evidenciar a capacidade real e assim auxiliando para um melhor processo
decisório.

Afirmam Faria et al. (2010, p.14)

Conclui-se que a contabilidade rural é um
importante instrumento para as empresas rurais, ou
seja, o agronegócio, pois geram informações que
possibilitam verificar a situação da empresa, sob os
mais diversos enfoques, tais como análises de
estrutura, de evolução, de solvência, de garantia de
capitais próprios e de terceiros, de retorno de
investimentos etc. Tais informações são
imprescindíveis para o processo decisório.

Muitos estudos apontam que para uma administração de uma empresa rural  ou
agronegócio é muito importante o uso da Contabilidade, pois é por meios de informações
fornecidas pela mesma que se é capaz de tomar decisões coerentes no processo decisório e do
planejamento do contexto da empresa rural, melhorando as empresas rurais e suas atividades.

Afirmam Borilli et al. (2005, p.78):



Neste contexto, a contabilidade pode desempenhar
um importante papel como ferramenta gerencial, por
meio de informações que permitam o planejamento,
o controle e a tomada de decisão, transformando as
propriedades rurais em empresas com capacidade
para acompanhar a evolução do setor,
principalmente no que tange aos objetivos e
atribuições da administração financeira, controle de
custos, diversificação de culturas e comparação de
resultados.

2.5- AGRONEGÓCIO

Entende-se por agronegócio como sendo as operações utilizadas na produção de
produtos agrícolas e pecuários, levando em conta o inicio “dentro da porteira” até o final “fora
da porteira”, envolvendo os processos de produção, armazenamento, processamento (fase
industrial), comercialização e a distribuição para consumidor final.

Savoia (2009,p.20) explica que:

Segundo definição do Mapa, o agronegócio
compreende a cadeia produtiva desde a fabricação
de insumos, passando pela produção agropecuária e
pela transformação, até o consumo. Ou seja,
incorpora todos os serviços de apoio: pesquisa e
assistência técnica, processamento, transporte,
comercialização, crédito, exportação, serviços
portuários, distribuidores, bolsas de negociação, até
o consumidor final.

O agronegócio é muito importante para a economia do país, mostra um crescimento
vindo dessa atividade, tanto na área agrícola quanto na área da pecuária, se tratando de
mercado internacional, os produtos agrícolas Brasileiros estão entre os primeiros exportados
do mundo, no mercado de carnes destaque para bovina, suco de laranja e grãos em especial a
soja, mantendo a balança comercial em alta quase o ano todo.

Ulrich (2009, p. 10) destaca que:

O Agronegócio brasileiro tem grande importância na
balança comercial, participando com mais de 40%
da pauta de exportação e sendo altamente
superavitário, de modo a contribuir sensivelmente
para evitar os déficits comerciais do Brasil. Outros
indicadores relevantes para o agronegócio no Brasil
referem-se à geração de empregos, ao custo para
cada emprego gerado e à absorção dos gastos
familiares (ARAÚJO, 2003, p.28).

Estudos mostram que o Brasil é importante para a economia do país Segundo (Matos e
Guarany, 2012) “O agronegócio possui fundamental importância na economia brasileira,
devido à participação no PIB e na balança comercial, bem como pelos empregos gerados. O



agronegócio apresentou significativa evolução nos últimos anos, sendo responsável por
22,15% da geração de riquezas do País, um montante de R$ 917,654 bilhões (CEPEA,
2012).”

Reis et al. (2011,p.4) destacam que:

O agronegócio é considerado um dos setores mais
importantes da economia brasileira, respondendo por
1/3 (um terço) do produto interno bruto. Ocupa
posição de destaque no cenário global e tem
importância crescente no processo de
desenvolvimento econômico por ser um setor
dinâmico e pela capacidade de impulsionar outras
áreas.

2.6- CONTABILIDADE NO AGRONEGÓCIO

Agronegócio é o reflexo do que uma empresa rural produz, e como toda empresa é
necessário planejamento, administração e efetuar a sua contabilidade. Em se tratando do
agronegócio fazer corretamente a contabilidade, consegue se evidenciar a eficiência da
empresa, se esta dando lucro ou não, nos balanços das empresas e nos livros de registros é se
tem essas informações que vão dizer sobre a identidade da empresa. Assim é importante se
fazer a contabilidade do agronegócio, e para isso conta-se com o auxilio da contabilidade
rural, pois ela é uma contabilidade especifica para esse fim.

Crepaldi(2012,p.95) fala que:

A Contabilidade é a radiografia de uma Empresa
Rural. Ela traduz, em valores monetários, o
desempenho do negocio e denuncia o grau de
eficiência de sua administração. Em uma analise, a
Contabilidade vai dizer se uma Empresa Rural está
atingindo o seu objetivo final: o lucro. Apesar de ser
uma atividade que, por força de lei, só pode ser
exercida por um profissional especializado, a
Contabilidade deve ser acompanhada muito de perto
pelo proprietário rural. É nos balanços e nos livros
de registro que ele vai encontrar os diagnósticos que
vão apontar o caminho do sucesso e as necessárias
correções de rumo, inevitáveis no processo de
evolução de qualquer Empresa rural.

A contabilidade no agronegócio funciona de forma diferente da contabilidade
societária no que diz respeito ao exercício social enquanto que na societária o ano encerra no
dia 31/12 e se reconhece a receita, no agronegócio se encerra após a colheita para o caso de
atividade agrícola e pecuária, por isso a importância de contabilizar corretamente.

Santos et al. (2007,p.9) destaca:

Ao abordar a contabilidade rural, é importante fazer
ressalva quanto ao exercício social. A prática de



coincidir o final do ano calendário (31/12) com o
fim do exercício social e uma opção da empresa. Ao
analisar atividade rural, tal prática não se aplica. Na
atividade agrícola, normalmente o reconhecimento
da receita acontece durante ou logo após a colheita.

Com o agronegócio cada vez mais tento destaque no mundo tornou-se necessário uma
contabilidade especifica para que se possa saber o real retorno da atividade desenvolvida e
também se saber onde é necessário melhoras.

Assim destaca Camargo (2004,p.2):

Com a concorrência acirrada, e a busca por melhores
produtos surge a necessidade de uma contabilidade
diferenciada para a atividade rural, que desenvolva
informações concretas para que o empresário rural
consiga distinguir em sua propriedade o real
desempenho de seu negócio.

Ainda em Camargo (2004,p.3) enfatiza que “Dessa maneira, a contabilidade
desenvolvida e aplicada no gerenciamento da propriedade rural será uma ferramenta
indispensável para todos os produtores rurais, até os que não possuem estrutura suficiente
para manter um controle de seus custos, despesas e receitas em suas propriedades rurais”.
Evidencia um importante uso da Contabilidade Rural para o desenvolvimento do agronegócio,
mostrando ser indispensável o uso do gerenciamento de uma atividade vinda do agronegócio,
mostrando a seus usuários uma forma de uma administração mais consistente e confiante.

É de responsabilidade do empresário rural, principal usuário da Contabilidade Rural,
onde se é possível ver a eficiência da empresa rural, administrar responsavelmente de acordo
as legislações do agronegócio e assim buscando o lucro e a qualidade da atividade
desenvolvida.

Coe e Lopes (2006,p.1):

O empresário rural deve dar ênfase na diversificação
de seu negócio, com especialização, para obter o
máximo de eficiência e eficácia - o que significa
administrar a complexidade de algumas atividades
com a responsabilidade de levá-las com qualidade e
com lucratividade, aliando as atividades agrícolas
economicamente ativas com a conservação e a
preservação ambiental, proporcionando condições de
maximização da produção, conhecida como
agricultura sustentável que é tecnicamente correta,
economicamente viável, ambientalmente aceitável e
socialmente justa. Neste sentido este trabalho tem
por objetivo demonstrar a importância da
contabilidade na atividade rural como ferramenta ao
produtor rural para tomada de decisões.

Com todo o cenário do agronegócio a contabilidade se mostra importante não nesse
sentido mais em tudo no que diz respeito ao meio empresarial, pois é uma ciência que
evidencia todo histórico da empresas desde o inicio até o ano corrente, é através de suas



evidenciações que se é possível gerir uma empresa para que sempre ela seja rentável ao
empresário.

Ulrich (2009, p. 1) desta que:

Mais do que apenas gerenciar e organizar as
riquezas, a Contabilidade tornou-se uma ciência
indispensável para o homem moderno. Dotada de
vários ramos, ela tem representado muito mais do
que números e lançamentos de créditos e débitos.
Através de suas técnicas, aperfeiçoadas ao longo de
sua evolução histórica, a contabilidade configurou-
se como uma das principais responsáveis pela gestão
de empresas, sendo uma das primordiais ferramentas
da administração empresarial.

3-METODOLOGIA

A metodologia utilizada para realização deste trabalho foi de pesquisas bibliográficas
em livros, trabalhos, documentos, empresas que trabalham para o crescimento do agronegócio
como o MAPA, EMPRAPA entre outras. Dando um enfoque aos conceitos de Contabilidade
Rural, Agronegócio e a utilização da Contabilidade no Agronegócio.

Segundo Moresi (2003,p.10), “Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado
desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas,
isto é, material acessível ao público em geral. Fornece instrumental analítico para qualquer
outro tipo de pesquisa, mas também pode esgotar-se em si mesma”, utilizando dessa
metodologia foi feito este trabalho com base em trabalhos científicos e livros da área em
pesquisa a Contabilidade Rural.

A elaboração deste trabalho científico teve como base a análise de bibliografias de
livros artigos já publicados e sites que abordassem sobre a contabilidade rural, sua finalidade,
importância e aplicabilidade, para uma gestão mais apurada no agronegócio brasileiro.

4-CONSIDERASÕES FINAIS

A escolha do tema abordado surgiu do intuito de buscar mais conhecimento na área da
Contabilidade Rural, visto que é pouco utilizada, e que não se tem muitos estudos voltados
para esse setor do agronegócio. Também para mostrar ao empresário rural principal elemento
do agronegócio os benefícios do uso da contabilidade rural em sua atividade exercida.

O processo que envolve a tomada de decisão dentro das empresas envolve um
conjunto de procedimentos, que atingem varias áreas, em se tratando de uma empresa rural,
ou seja, envolvendo o agronegócio um destes procedimentos é a contabilidade rural.

A contabilidade rural é um importante instrumento de gerenciamento para as empresas
rurais, e usuários, resumindo se no agronegócio, pois ela gera informações que possibilitam
verificar a situação real da empresa, evidenciando suas principais necessidades, e
imprescindíveis para o processo de tomada de decisão.



Verificou-se que a Contabilidade Rural fornece informações financeira, econômica e
contábil aos gestores para dar base as decisões tomadas, isso confirma a participação da
contabilidade rural numa das fases do processo de gestão do agronegócio, que envolve muitos
momentos. Avalia se um avanço dessa ciência no cenário mundial

Com o destaque do agronegócio para a economia do país, a contabilidade se mostra
importante no sentido de evidenciação, pois é uma ciência que evidencia todo histórico da
empresas desde o inicio até o ano corrente, é através de suas evidenciações que se é possível
gerir uma empresa para que sempre ela seja rentável ao empresário. Nesse sentido tem se
tornado importante sua utilização, para cada vez mais aumentar em qualidade e quantidade os
produtos oriundos do agronegócio brasileiro.

Utilizando da ciência da contabilidade é possível uma administração mais consistente,
no que diz respeito as atividades e as empresas que são a base do agronegócio, devido ao
grande crescimento do agronegócio tem se sentido a necessidade do uso da contabilidade rural
como principal ferramenta de evidenciação da real situação das empresas rurais, essas
informações  fornecem aos produtores rurais a realidade da empresa rural , dando um
embasamento melhor em um processo de tomada de decisão.

No entanto verifica-se que a contabilidade rural ainda não é muito utilizada por
produtores rurais, que deveriam ser os principais beneficiados dessa ciência, ainda há falta de
informação dos produtores, trabalhos e pesquisas na área.

Este trabalho teve como objetivo de mostrar a contabilidade rural no processo do
agronegócio, de como este seguimento está crescendo e como os dois podem juntos alavancar
ainda mais o agronegócio brasileiro, também para demonstrar ao empresário rural que a
contabilidade é uma ferramenta de gerencia, que o permite, por meio da informação contábil,
o planejamento, o controle e a tomada de decisão.
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