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Resumo:A Contabilidade Rural tem sua evolução em um processo lento, apesar da sua importância e de
seus benefícios dentro da atividade rural. Com base na literatura sobre o tema, e coleta de dados através
de questionário com produtores rurais do município de Araguari-MG, o presente artigo faz uma
abordagem a respeito da Contabilidade Rural, sua finalidade e seus aspectos. O objetivo é analisar a
relevância da contabilidade para os produtores rurais. Os resultados evidenciam que, apesar de pouco
utilizada como instrumento de gestão, a Contabilidade Rural é importante para a tomada de decisões da
empresa e aumento de sua lucratividade.  
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1. INTRODUÇÃO 
As empresas rurais sofrem constantes mudanças devido às adversidades enfrentadas, 

como o clima, área cultivada, mão de obra e as oscilações de mercado. É indispensável estar 
atento a essa realidade e adaptar-se a ela para a sobrevivência no mercado. Portanto, é 
necessário um bom gerenciamento das suas atividades, dos seus custos e estratégias para que a 
tomada de decisões dentro da empresa seja eficaz na obtenção de lucros. Essas ferramentas de 
gestão são utilizadas por métodos contábeis específicos, a Contabilidade Rural, com o 
objetivo de satisfazer as necessidades e particularidades deste setor. 

 Foi realizada uma pesquisa com produtores rurais para analisar a relevância que a 
Contabilidade Rural possui na atividade rural. Pois, embora pouco explorada, ela é 
importante. Com o trabalho pretende-se conscientizar os produtores rurais e mostrar a 
necessidade de atualização nas empresas desse ramo para que seja tomada as melhores 
decisões e consequentemente alcançar resultados positivos de produtividade no 
empreendimento. 

Diante do exposto foi realizado o seguinte questionamento: Qual a importância da 
Contabilidade para o produtor rural e seu negócio? 

 O objetivo geral desse artigo é analisar a relevância da Contabilidade para os 
produtores rurais e os específicos são: definir contabilidade e sua atuação no meio rural, 
apresentar a importância da Contabilidade Rural para a tomada de decisões, verificar a 
quantidade de produtores rurais que utilizam a contabilidade para o controle e gerenciamento 
do seu negócio e avaliar o conhecimento e o grau de relevância da contabilidade para o 
produtor rural.  

 A metodologia utilizada para desenvolver o trabalho foi descritiva, com métodos 
bibliográficos. A análise dos dados foi qualitativa, sendo feito um levantamento de dados por 
meio de questionário. 

 A pesquisa apresenta a seguir os tópicos: referencial teórico que deu suporte ao estudo, 
metodologia, análise e discussões dos resultados onde discutem-se os resultados com base nos 
dados coletados e por último, a conclusão da pesquisa. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
1.1 A ATIVIDADE RURAL 
  
 Conforme Oliveira (2010) a atividade rural surgiu nos primórdios das civilizações, 
época em que o homem produzia seu próprio alimento através de plantações para sua 
sobrevivência. Com o passar dos anos, a maneira de produzir foi se aperfeiçoando, sendo 
descobertas novas técnicas de cultivos e criação de novos tipos de cultura, como a atividade 
pecuarista. 
 Para Costa et al (2004) as atividades que podem ser desenvolvidas no meio rural são: 
agrícola (explora o solo para produção vegetal), zootécnica (criação de animais) e 
agroindustrial (beneficiamento, processamento e transformação). Portanto, a atividade rural 
pode ser desenvolvida tanto para a própria sobrevivência quanto para empresas que exploram 
os setores agrícolas, pecuários e agroindustriais, como será tratado no item seguinte. 
 
1.2 EMPRESAS RURAIS E O PRODUTOR RURAL 



 

  

  
A empresa rural pode ser definida conforme o autor Marion (2002, p. 22), como sendo 

“aquelas que exploram a capacidade produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação 
de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas”. 

Para Carneiro (apud LIBONATI, 1996), “ Empresa Rural é a organização econômica 
que se destina à exploração produtiva dos campos.” E segundo Crepaldi (1998, p.23) 
“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”. Pelo exposto acima, pode-se destacar que a empresa rural abrange as atividades 
agrícolas, zootécnicas e agroindustriais.  

O responsável pelo andamento dessas atividades são os produtores rurais. O Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural, (2003, p. 21), define o produtor rural como sendo “a pessoa 
física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área urbana ou rural, atividade 
agropecuária, pesqueira ou silvicultural, bem como a extração de produtos primários, vegetais 
ou animais, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou prepostos”.  

 O produtor rural precisa de suportes para a administração da sua empresa, sendo a 
Contabilidade ligada ao meio rural o instrumento mais indicado, como será apresentado a 
seguir. 

 
1.3 A CONTABILIDADE E SUA ATUAÇÃO NO MEIO RURAL 
  
 A contabilidade é uma prática antiga que compõe a história da humanidade e se faz 
presente de maneira mais concreta atualmente. Segundo Iudícibus (2010, p. 16): 

A contabilidade teve sua evolução lenta até o aparecimento da moeda. De certa 
forma o “homem contador”, põem ordem, classifica, agrega e inventaria o que o 
“homem produtor”, em seu anseio de produzir, vai, as vezes desordenadamente, 
amealhando, dando  condições  a  este  último  para  aprimorar  cada  vez  mais  a  
quantidade  e  a  qualidade  dos bens produzidos, por meio da obtenção de maiores 
informações sobre o que conseguiu até o momento. 

  
 Dessa forma, o homem busca fazer registros, procurando ter um controle maior do seu 
patrimônio, e consequentemente obter lucros.  

Segundo Libonati (1996) as Ciências Contábeis é o principal instrumento para se 
embasar na administração de uma empresa e para as tomadas de decisões acerca da mesma, 
pois além de identificar, registrar e mensurar as movimentações econômicas que alteram o 
patrimônio, também possibilita a análise dos mesmos para uma avaliação da situação que esta 
empresa se encontra.  

Hoss et al. (2006) complementa ao dizer que a contabilidade possui um papel 
relevante no desenvolvimento das organizações, sendo o suporte para uma boa gestão e 
administração, visto as informações que são geradas por ela.   

Em específico, dentro da Contabilidade temos a Contabilidade Rural, para que as 
empresas rurais tenham um suporte mais adequado para a gestão nessa área. Para Crepaldi 
(2012 p.85-86):  

A contabilidade rural surgiu da necessidade de controlar o patrimônio.  É fato que 
existem pessoas, entidades e empresas que realizam transações, decorrendo daí 
maior complexidade de controle.  Seria possível controlar seu patrimônio, que é um 
conjunto de bens, direitos e obrigações, em que houvesse registros de todas as 
mutações ocorridas. 

 



 

  

 A Contabilidade Rural é aquela que orienta, controla e registra todas as 
movimentações que são praticadas pelas empresas em que suas atividades de comércio ou 
indústria sejam agricultura ou pecuária, conforme define Calderelli (2003).  

Crepaldi (2012, p. 84), ainda complementa: “contabilidade Rural é um instrumento da 
função administrativa que tem como finalidade: controlar o patrimônio das entidades rurais, 
apurar os resultados das entidades rurais aos diversos usuários das informações contábeis”. 
Verifica-se, portanto, que a contabilidade rural gera informações através dos seus registros, 
dando suporte para tomada de decisões. Crepaldi  também cita os objetivos da contabilidade 
rural conforme Figura 1. 

 
Figura 1: Objetivos da Contabilidade Rural 

Fonte: Adaptado de Crepaldi (2006) 
 
A figura lista os principais objetivos da Contabilidade Rural. Conforme a abrangência 

dos objetivos apresentados, pode se perceber como a utilidade da mesma é relevante para essa 
área, sendo importante instrumento de gestão para as empresas do ramo, assunto a ser 
abordado no item a seguir. 

 

1.4 A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE RURAL 
 

Gomes (2002, p. 21) afirma que: “a contabilidade rural é um instrumento fundamental 
para o controle financeiro e econômico da propriedade rural; pode se afirmar que a utilização 
da contabilidade contribui, sob vários aspectos, com o ambiente onde a entidade esteja 
inserida”.  

Crepaldi (2002) observa que todas as atividades rurais necessitam de um controle 
eficiente em sua administração, visto que a tomada de decisões está diretamente relacionada 



 

  

ao sucesso do empreendimento. Portanto, a contabilidade rural, pode dar suporte na 
administração da propriedade do produtor rural em termos de produtividade. 
 Para Antunes (apud VILHENA, 2010): 

A conscientização do produtor rural, de que a contabilidade é uma ferramenta 
importante de gestão, que o planejamento e controle da produção são necessários em 
qualquer empreendimento, independentemente de seu porte, é uma tarefa árdua e 
difícil do profissional de contabilidade. Pois só assim, o contador estará cumprindo a 
sua função de gerar informações úteis para a tomada de decisão e consequente 
crescimento da empresa. 

 

 É notável a importância de um contador nessa área de atuação, porém, segundo 
Crepaldi (2012) essa área ainda é pouco utilizada tanto pelos contadores quanto pelos 
produtores rurais. 

Conforme Rech (2006) o administrador necessita de dados ou informações seguras 
para uma gestão eficaz do seu negócio, mas um grande número de produtores rurais não 
utiliza a contabilidade com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisão. O autor 
também ressalta que este fato pode ser justificado pelo custo elevado dessas informações 
contábeis para o pequeno produtor rural. 

A contabilidade também se faz importante pois conforme RAKTO (2011), a adoção de 
um sistema de informação de controle gerencial está voltada para a melhor utilização dos 
recursos do produtor rural. Porém, não adianta apenas registrar os fatos, faz-se necessário a 
análise de viabilidade econômica com o auxílio de ferramentas gerenciais, sendo a 
contabilidade rural um poderoso instrumento. 

 
2 METODOLOGIA 
 

Quanto aos objetivos a pesquisa será descritiva. A pesquisa descritiva, segundo Rudio 
(1985), tem por objetivo observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los e 
interpretá-los, sem que o pesquisador interfira nos dados. Para o autor a pesquisa procura 
analisar fatos e/ ou fenômenos, fazendo uma descrição detalhada da forma como estes fatos e 
fenômenos se apresentam.  

O método empregado será bibliográfica. Segundo Cervo e Bervian (1983, p.55) a 
pesquisa bibliográfica é definida como a que: 

explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em documentos. 
Pode ser realizada independentemente ou como a parte da pesquisa descritiva ou 
experimental. Ambos os casos buscam conhecer e analisar as contribuições culturais 
e científicas do passado, existentes sobre um determinado assunto, tema ou 
problema. 

A análise de dados a ser empregada será qualitativa. Godoy (1995, p. 58) aborda: 

De maneira diversa, a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir eventos 
estudados. Parte de questões ou focos de interesse amplo, que vão se definindo à 
medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 
pessoas, lugares, processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 
participantes da situação de estudo.  

As técnicas de coleta de dados serão por meio de levantamento de dados e 
questionário. As pesquisas do tipo levantamento: 

[...] caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 
deseja conhecer. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante 



 

  

análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 
(GIL, 1999, p. 70). 

  Como instrumento de pesquisa foi utilizado questionário, aplicado com 
produtores rurais que integram uma cooperativa na cidade de Araguari-MG. Foi levantado 
questões de múltipla escolha, com o intuito de identificar dados gerais sobre os produtores 
rurais e especificar questões ligadas à relevância que a contabilidade rural possui para eles, 
conforme o objetivo pretendido com esse trabalho. O questionário foi aplicado durante o mês 
de janeiro de 2018 e teve como universo, os produtores rurais da cidade de Araguari- MG; 
população-alvo, 995 produtores que integram uma cooperativa na cidade; e amostra, 30% dos 
157 produtores rurais cuja principal atividade rural desenvolvida é o café. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa teve por objetivo identificar características gerais em relação aos 
produtores rurais e suas propriedades, do município de Araguari (MG), e analisar a utilização 
e a importância que a Contabilidade Rural possui para eles. Foram entrevistados 47 
produtores rurais que têm como atividade principal a produção de café. A seguir serão 
demonstrados através de gráficos e quadros os resultados obtidos. No Gráfico 1 será 
apresentado o gênero dos produtores rurais. 

 

 
Gráfico 1: Gênero dos Produtores Rurais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 Conforme o Gráfico 1, os produtores rurais em sua maioria englobam pessoas do sexo 
masculino. Observa-se, conforme a Tabela 1, que a predominância da faixa etária dos 
produtores é de acima de 45 anos, com um percentual de 42,55%.  

                                              Tabela 1- Faixa Etária 

.  

 

  
  
  

 

  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Faixa Etária Frequência 
Absoluta 

Frequência 
relativa % 

Até 25 0 0 

25 a 45 27 57,45% 

Acima 45 20 42,55% 

Total 47 100% 



 

  

No que tange a Composição Empresarial, observa-se através do Gráfico 2, em sua 
totalidade, a constituição por Pessoa Física. 

 
Gráfico 2: Composição Empresarial. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

O tempo de atividade praticada pelo produtor rural é evidenciado na Tabela 2 com 
maior percentual entre 10 a 30 anos de atividade. 

Tabela 2: Tempo de Atividade Rural 

Tempo Atividade (anos) Frequência relativa Frequência absoluta % 

Até 10 13 27,66% 

10 a 30 18 38,30% 

Acima de 30 16 34,04% 

Total 47 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 A partir dos resultados obtidos, conforme a Tabela 3, pode-se inferir que o município é 
constituído em sua maioria por grandes propriedades rurais entre 11 a 100 hectares. 

Tabela 3: Tamanho da Propriedade Rural. 

Tamanho Propriedade 
Rural (hectares) 

Frequência 
relativa 

Frequência 
absoluta % 

Até 10 14 29,79% 

11 a 100 33 70,21% 

Acima de 100 0 0 

Total 47 100% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

Conforme resultados obtidos na pesquisa, no que tange ao conhecimento da 
Contabilidade para o produtor rural, segundo Gráfico 3; 87,23% dos entrevistados sabem da 
existência da Contabilidade Rural, mas não possuem conhecimento suficiente sobre os 
benefícios que ela pode trazer para uma boa gestão do seu negócio. A minoria tem 
conhecimento e não há quem não saiba da sua existência. 

 



 

  

 
Gráfico 3: Conhecimento em relação a Contabilidade Rural. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 Com base na análise anterior, foi elaborado uma pergunta para identificar quantos 
possuem assessoria contábil, e foi identificado que grande parte dos produtores rurais não 
utiliza essa ferramenta como instrumento de gestão para suas atividades, conforme observa-se 
no Gráfico 4. 

 
Gráfico 4: Utilização da Contabilidade Rural. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 Os métodos empregados para o controle do negócio dos produtores rurais que não 
possuem assessoria contábil, são identificados conforme Gráfico 5. 

 

 
Gráfico 5: Métodos empregados pelos produtores que não possuem assessoria contábil. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

Os métodos empregados se desenvolvem dentro de critérios tradicionais, uma vez que, 
a totalidade dos entrevistados utilizam anotações em caderno.  

 Para os entrevistados que afirmaram possuir assessoria contábil, foi questionado qual 
o grau de importância e eficiência para o seu negócio. Foi constatado, conforme ilustra o 



 

  

Gráfico 6, que a assessoria contábil é muito eficaz nesse ramo, apesar de ser uma das 
ferramentas administrativas menos utilizada pelos produtores rurais.  

 

 
Gráfico 6: Grau de importância da Contabilidade Rural para os produtores que a utilizam. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

  

 Também foi possível constatar pela pesquisa a relevância que a Contabilidade Rural 
possui e os benefícios trazidos por ela através do profissional contábil; no Gráfico 7 
observamos que a maioria dos entrevistados desconhecem os  benefícios que a contabilidade 
pode trazer, enquanto alguns afirmam o quanto as informações são consistentes e mais 
precisas para tomada de decisões. 

 

 
Gráfico 7: Benefícios da Contabilidade Rural. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

 O Gráfico 7 evidencia a importância da Contabilidade Rural em gerar informações 
relevantes para a tomada de decisões. 

 Conforme os resultados obtidos, a Contabilidade Rural não é muito utilizada pelos 
produtores rurais da cidade de Araguari - MG, uma vez que sabem da existência da mesma 
mas não possuem conhecimento em relação aos benefícios que ela pode trazer quando 
utilizada para o gerenciamento das suas atividades, Pode-se evidenciar também a importância 
que a Contabilidade Rural possui, devido ao fato das informações contábeis serem mais 
consistentes e precisas para a tomada de decisões daqueles que a utilizam, Para finalizar, 
segue as conclusões obtidas com análise no trabalho realizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

  

 Esse estudo teve como objetivo analisar a relevância que a Contabilidade Rural possui 
para os produtores rurais. Com a pesquisa bibliográfica foi possível cumprir objetivos 
específicos como definir Contabilidade, sua atuação e importância no meio rural. Com o 
questionário utilizado foram identificadas as principais características das propriedades rurais 
que têm como atividade a produção de café. O levantamento dos dados foi realizado na cidade 
de Araguari- MG, com o propósito de verificar a utilização, conhecimento e o grau de 
importância que a Contabilidade Rural possui para os produtores.  

 A análise dos resultados permite inferir que a Contabilidade Rural é pouco explorada, 
devido à carência de informações, conhecimento da sua importância e de sua contribuição 
para o planejamento, controle e tomada de decisões. O nível de importância dessa área para os 
produtores rurais e seu negócio é baixo conforme os resultados obtidos pela pesquisa. 

 Portanto, a necessidade de atualização e de mais estudos voltados para esse setor é 
uma realidade fundamental para que os produtores rurais possam se beneficiar dessas 
ferramentas e consequentemente obterem maior lucratividade. 
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