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Resumo: A globalização tem exigido dos pecuaristas produções cada vez maiores, de qualidade e 

sustentáveis. Para tanto, os pecuaristas tem investido em novas tecnologias. Nesse novo cenário, existem 

custos, despesas cada vez maiores que devem ser gerenciadas, e para isso existe a contabilidade rural 

como ferramenta de gestão que analisa o custo benefício, através de registro da movimentação do 

empreendimento. Este trabalho tem como objetivos: compreender a importância da contabilidade rural na 

pecuária, como mecanismo gerencial; refletir sobre os conceitos de atividade rural, contabilidade e 

contabilidade rural; compreender como o sistema contábil auxilia no método de custo e, por fim, analisar 

a aplicabilidade prática. Utilizando-se de uma pesquisa qualitativa, através de uma análise bibliográfica, 

chegou-se à conclusão de que a contabilidade rural é de extrema importância para que os produtores 

elaborem um planejamento orçamentário, consigam reduzir custos com a produção sem perca de 

qualidade, uma vez que, com o controle contábil verídico tem-se uma visão do exercício anterior, assim, 

possibilita a realocação de recursos. Ademais, possibilita, também, chegar a um preço justo, através do 

método de custo o qual incorpora as despesas ao valor final. 
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Abstract: Globalization is increasingly necessary for cattle breeders to produce quality and sustainable 

production. To this end, ranchers have invested in new technologies. In this new scenario, there are costs, 

increasing expenses that must be managed, and for this there is rural accounting as a management tool 

that analyzes the cost-benefit, through recording the movement of the enterprise. This work aims to: 

understand the importance of rural accounting in livestock, as a management mechanism; reflect on the 

concepts of rural activity, accounting and rural accounting; understand how the accounting system helps 

in the cost method and, finally, analyze its practical applicability. Using a qualitative research, through a 

bibliographic analysis, it was concluded that rural accounting is extremely important for producers to 

prepare a budget planning, to be able to reduce costs with production without loss of quality, since that, 

with true accounting control, there is a view of the previous year, thus, enabling the reallocation of 

resources. Furthermore, it also makes it possible to reach a fair price, through the cost method, which 

incorporates expenses into the final value. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A globalização, os grandes avanços tecnológicos, tem tornado o mercado 

mundial cada vez mais competitivo, inclusive no tange ao ramo da agropecuária. Diante 

desse avanço, cada vez mais tem-se exigido do produtor pecuarista uma produção 

maior, de qualidade e sustentável, observando as normas ambientais. No entanto, sabe-

se que para uma produção em grande escala e de qualidade são necessários grandes 

custos, despesas operacionais, administrativas. 

Para tanto o pecuarista tem constantemente investido em novas tecnologias para 

tornar a sua produção mais eficiente, automatizando-a, tem investindo ainda em técnicas 

de manejos de pastagem sustentável, mas o investimento operacional não é suficiente, 

uma vez que, nessa corrida capitalista, a eficácia do mercado está na redução de custos 

com a produção, sem a perda de qualidade, para ampliar as margens de lucros.  

Dentro desse contexto, para fins de analisar o custo benefício de cada 

investimento é necessário um sistema de gestão, no qual se registra cada movimento 

operacional e financeiro, afim de analisar qual setor pode haver uma redução de 

investimentos e qual setor necessita de mais capital, como otimizar a produção sem 

gastar grandes recurso, entre outros benefícios que a contabilidade rural pode trazer, a 

qual deixa de ser, apenas, uma atividade para fins fiscais, e se torna uma ferramenta 

imprescindível a gestão empresarial (ALMEIDA; BORGES, 2020). Diante disto o 

presente trabalho parte da seguinte problemática: Quais os benefícios da contabilidade 

rural para os pecuaristas? 

Diante dessa problemática, o presente trabalho tem como objetivo geral: 

compreender a importância da contabilidade rural na atividade pecuária, e como 

objetivos específicos: refletir sobre o conceito de atividade rural, contabilidade e 

contabilidade rural; discutir sobre a importância da aplicabilidade da contabilidade na 

atividade pecuária; apresentar a contabilidade e o método de custo e analisar a 

aplicabilidade deste mecanismo de gerência vem na agropecuária brasileira.  

A fim de atingir o objetivo ora traçado, realizou-se uma pesquisa qualitativa, 

logo haverá uma análise reflexiva sobre os pressupostos de diversos autores que 

discutem sobre a temática. Esse tipo de pesquisa implica, “a busca de antecedentes de 

pesquisa, o estado da arte, os balanços dos conhecimentos já produzidos sobre os 

problemas abordados pela pesquisa (...)” (GAMBOA, 2013, p.104).  Logo foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica, refere-se a “toda bibliografia já tornada pública em relação 



ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, (...)” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 183). Assim 

foram analisados artigos científicos, livros, monografias, dissertações, teses, buscando 

subsídios para a presente reflexão.  

A pesquisa possui como estrutura: além do presente tópico introdutório, na seção 

que dá sequência aborda-se o conceito de atividade rural, de contabilidade e 

contabilidade rural, na próxima seção se discute acerca da importância da aplicabilidade 

da contabilidade na atividade pecuária, em sequência apresenta-se a contabilidade e o 

método de custo. Na próxima seção cinco se faz uma análise da aplicabilidade prática e, 

por fim, há as considerações finais. 

 

2. CONCEITO DE ATIVIDADE RURAL, CONTABILIDADE E 

CONTABILIDADE RURAL 

 

Primeiramente, antes de adentrar no objetivo do presente trabalho, que é 

analisar a importância da contabilidade rural, especificadamente, na atividade pecuária, 

é importante trazer o conceito do que se trata a atividade rural (geral) e a atividade de 

pecuária. Para tanto, utiliza-se a própria legislação pátria que traz o conceito de 

atividade rural para fins fiscais, veja de forma sucinta o que dispõe a Lei 8.023 de 12 de 

abril de 1990: atividade rural é a agricultura, pecuária, extração e a exploração vegetal e 

animal, apicultura, avicultura, entre outras culturas animais, nestes ocorre a  

 
[...] transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam 

alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo 

próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente 

empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima 

produzida na área rural explorada, tais como a pasteurização e o 

acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja, 

acondicionados em embalagem de apresentação (BRASIL, 1990, p.1). 

  

É possível verificar do dispositivo legal colacionado acima que, não obstante 

haja uma diferenciação entre os termos atividade rural e atividade pecuária, estes 

institutos tratam-se de gênero e espécie, respectivamente, uma vez que, a atividade 

pecuária é uma modalidade da atividade rural. Ademais, do artigo de lei supracitado é 

possível concluir que a atividade rural é tudo aquilo que está relacionado à utilização, 

extração de matéria prima, sem alteração da característica in natura. 

Assim, tendo a pecuária como uma modalidade da atividade rural, aquela se 

caracteriza pela “cuida de animais geralmente criados no campo para o abate, consumo 



doméstico, para serviços na lavoura, reprodução e fornecimento de leite tanto para fins 

industriais para comerciais” (SANTOS; MARION; SEGATTI, apud CARVALHO; 

COSTA, 2020, p.4). Logo, a pecuária exerce um papel importante no Brasil, 

principalmente, no que tange ao mercado bovino, pois, conforme dados do ano de 2013, 

o Estado Brasileiro ocupava o segundo lugar no ranking dos países com maior número 

de bovinos do mundo, perdendo apenas para a Índia (SALES; ASSUNÇÃO, 2015).  

Sabe-se que o mercado bovino é voltado para a produção de leite e produção de 

carne, ambos ramos possuem fases e complexidades de produção, segundo Pereira, 

Oliveira e Barbalho (2007), a pecuária voltada para a produção de carne ou pecuária de 

corte possui três fases na produção que são elas: cria, recria e engorda, os autores 

afirmam que essa divisão justifica-se para fins econômicos, ou seja, definir gastos com a 

produção. 

 Diante dos dados apresentados por Barbalho (2017), infere-se que a pecuária é 

uma atividade que vem crescendo no Brasil, possuindo várias etapas e produções até a 

venda, e visando um melhor gerenciamento de seus investimentos, os pecuaristas devem 

buscar a contabilidade rural para garantir ações condizentes com sua realidade e tomar 

decisões que garantem investimentos. 

 Antes de adentrar-se na definição do que é a contabilidade rural, é necessário 

apresentar o que é contabilidade: 

 

A Contabilidade é considerada uma Ciência que é pesquisada de forma geral 

ou peculiar, de modo a acatar todas as obrigações dos ramos da economia. 

Cada setor de mercado tem suas peculiaridades a serem analisadas 

contabilmente, a fim de conseguir maior eficácia e contribuição para a qual a 

contabilidade foi designada (ALMEIDA; BORGES, 2020, p. 4-5).  

 

Do trecho colacionado acima é possível concluir que a contabilidade possui 

peculiaridades que se diversificam de acordo com o setor da atividade econômica, logo 

estamos diante de uma acepção conceitual. No entanto, embora o conceito de 

contabilidade possui uma amplitude contextual, podemos defini-la como “a ciência que 

estuda os fenômenos patrimoniais, preocupando-se com realidades, evidências e 

comportamentos dos mesmos, em relação a eficácia funcional das células sociais” (SÁ, 

1999, apud SILVA, 2018, p.21). 

Segundo Sales e Assunção (2015) a ciência da contabilidade vem sofrendo 

alterações, as quais são consideradas uma evolução, do ponto de vista prático, uma vez 

que, deixa de ter como objeto, apenas, os registros dos acontecimentos econômicos de 



uma empresa, para ser uma ferramenta de gestão empresarial para facilitar a tomada de 

decisões. Neste compasse a contabilidade “por meio de suas metodologias, aprimoradas 

ao longo de sua evolução, a contabilidade configurou-se como uma das ferramentas 

fundamentais responsáveis pelo gerenciamento das organizações, constituindo um dos 

pilares essenciais da administração empresarial” (ALMEIDA; BORGES, 2020, p.2). 

Assim, pode-se dizer que a contabilidade, como mecanismo imprescindível à 

administração empresarial, objetiva avaliar a saúde patrimonial a quo da empresa ou 

pessoa física, para que seja possível fazer projeções futuras, assim, dispõe “permitir a 

avaliação da situação econômica e financeira da entidade, bem como fazer inferências 

sobre tendências futuras” (RATKO, 2008, p. 21). 

Diante de tudo que já fora apresentado, pode-se concluir que a contabilidade 

rural é o registro patrimonial das empresas ou pessoas jurídicas que exercem atividade 

rural, de forma que há o registro de “todas as transações de uma empresa rural, 

expressando-se em termos monetários” (CARVALHO; COSTA, 2020, p. 3). Desta 

forma 

 

A Contabilidade Rural é o ramo da contabilidade aplicada às empresas rurais [...] 

destaca-se como o principal instrumento de apoio às tomadas de decisões durante a 

execução e o controle das operações da empresa rural. Ela é desenvolvida dentro de 

um ciclo de coleta e processamento de dados que culmina com a produção e 

distribuição de informações de saída, na forma de relatórios contábeis (ULRICH, 

2009, p. 5) 

  

Assim, apresentado o conceito de contabilidade rural e dando sequência ao 

presente trabalho, passa-se a partir de agora a análise da importância da aplicação da 

contabilidade rural na pecuária. 

 

3. IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE RURAL NA PECUÁRIA 

 

Conforme já narrado anteriormente a contabilidade rural é a ciência que tem 

como objeto de estudo a análise do patrimônio rural, a qual é de suma importância para 

avaliar a relação entre custos e receitas, assim, fazendo uma medição da lucratividade, o 

que possui extrema relevância, uma vez que, a “economia cada vez mais globalizada, a 

concorrência entre produtores tende a ser mais acirrado, o que demandará uma redução 

nos custos operacionais, para que estas consigam garantir lucratividade e poder de 

investimentos” (ALMEIDA; BORGES, 2020, p.2). 



Defendendo esta mesma linha de raciocínio, Cruz, Rosa e Freire (2017) 

reconhecem o avanço da atividade pecuária no Brasil e, com isso, fato que tem 

ocasionado uma corrida competitiva na busca da lucratividade, impondo a necessidade 

de um sistema de gestão qualificado. Neste liame, “o avanço da tecnologia maximiza a 

competitividade do setor agropecuário acarretando a necessidade de uma gestão 

administrativa e financeira cada vez mais qualificada” (CARVALHO; COSTA, 2020, p. 

1). Sabe-se que essa busca incessante pelo lucro, tem aumentado cada dia mais, e caso o 

pecuarista queira permanecer no mercado de vendas e ter altas rentabilidades, é 

necessário que ele inclua a contabilidade rural como mecanismo de gestão financeiro e 

administrativo em sua realidade. 

Destarte, conforme Urilch (2009) a contabilidade rural é o mecanismo perfeito 

a ser utilizado nessa corrida, seja por grandes empresas ou pequenos produtores rurais, 

uma vez que, a contabilidade possui a inteligência de registrar, objetivamente, os 

acontecimentos financeiros dentro do empreendimento agropecuário assim, sendo “apta 

a construir uma nova base de informações gerenciais para dar suporte à excelência 

competitiva global, contribuindo lucrativamente para as empresas rurais” (URILCH, 

2009, p.5). 

A partir desta base de informações gerenciais o empresário da atividade 

pecuária pode conhecer a real situação financeira do seu patrimônio, assim, segundo 

Carvalho e Costa (2020) a criação dessa base de informação de gestão serve de 

contribuição para elaboração de um planejamento de tomadas de decisões futuras, fato 

este que auxiliará na redução de custos na produção e, sem baixar a qualidade, terá 

como consequência o aumento da lucratividade. Desta forma,  

 

A contabilidade rural entra como uma ferramenta responsável por esse 

gerenciamento, colaborando para que a empresa minimize seus riscos, 

através da administração das informações contábeis, como escrituração, 

contabilização e demonstração financeira auxilia na tomada de decisões 

sendo fundamental para o gerenciamento eficiente das atividades 

desenvolvidas na área rural (CRUZ; ROSA; FREIRE, 2017, p. 393). 

 

Assim, considerando que a base de informação contribui para elaboração de 

um planejamento orçamentário e considerando a atuação concomitante destas 

ferramentas, Carvalho e Costa (2020) apontando a minimização de custo e maximização 

da produção de qualidade como benefícios da instalação de um sistema de gestão eficaz, 

afirmam que só é possível se houver uma previsão de riscos e planejamento de ações a 



serem tomadas. Percebe-se que a contabilidade rural tende a contribuir com a 

lucratividade dos pecuaristas.  

Almeida e Borges (2020) corroborando com esses apontamentos, acrescentam 

que para uma gestão de qualidade é necessário que os dados, os quais podem ser obtidos 

na base de informações contábil, tornem evidente “as potencialidades e as limitações do 

investimento (ALMEIDA; BORGES, 2020, p.3). Assim, através de informações 

obtidas, conclui-se que é necessário, também, confeccionar planejamento que esboce os 

objetivos e metas almejadas, tornando-os claros para que haja uma concentração de 

esforços para alcançá-los (CARVALHO; COSTA, 2020). Ou seja, todo trabalho que 

será desenvolvido para o pecuarista deve ser muito organizado, deve haver 

planejamento, carece-se de fazer análises preliminares, avaliar despesas primárias e 

secundárias, gastos mensais e aqueles que surgem de última hora, em seguida traçar 

metas, realizar o acompanhamento e buscar resultados positivos, além de avaliá-los ao 

final de todo o processo. 

No entanto, para que tudo que fora narrado seja eficaz, não basta aderir a 

contabilidade no empreendimento que se restringe a anotar fatos contábeis para fins 

fiscais, ou seja, para atingir a eficácia se deve ter uma manutenção de informações 

verdadeiras, associadas a um planejamento,  

 

A Contabilidade Rural apóia as tomadas de decisões, quando gera 

informações verdadeiras, e consegue controlar todas as operações da 

atividade agrícola. O registro dos fatos contábeis somente, não é o bastante. 

Faz-se necessário, estabelecer uma sistemática para se mensurar a margem de 

contribuição, à viabilidade econômica do cultivo de cada prática agrícola, por 

exemplo. Dispondo de adequado uso das ferramentas gerenciais, as quais 

avaliam a rentabilidade e o consumo de cada prática agrícola, bem como 

planejam estrategicamente cada investimento, garantindo o retorno dos 

recursos aplicados (RATKO, 2008, p. 21-22).  

 

Apontando como uma das importâncias e finalidades de se ter uma 

contabilidade eficiente implantada na atividade pecuária, tem-se a Demonstração de 

Resultados de Exercício (DRE), uma vez que, está esboça ao administrador o resultado 

de custos de cada setor no exercício anterior, facilitando, assim, a tomada de decisão no 

que tange ao aumento ou redução de investimento naquele setor específico (CRUZ; 

ROSA; FREIRE, 2017). Diante dessa informação de DRE é possível analisar a 

viabilidade de armazenamento de estoques ou não, além de proporcionar um estudo 



acerca de mudanças na condução da atividade pecuária, ou seja, é possível replanejar 

ações. 

Diante do exposto, verifica-se que a contabilidade rural não pode ser vista 

apenas para finalidades fiscais ou legais, mas sim uma visão de que ela é indispensável 

a administração e controle patrimonial (SALES; ASSUNÇÃO, 2015), pois ela é de 

suma importância na atividade pecuária, haja vista que, através de uma contabilidade 

eficiente será possível avaliar a saúde financeira da produção e a partir disso tornará 

possível traçar metas, evitando gastos desnecessários o que gerará uma redução de 

custos na produção e aumento da lucratividade. Na próxima seção discute-se sobre o 

método de custo. 

 

 

 

3.1 Contabilidade rural e o método de custo  

 

Conforme já esboçado no presente texto tem-se o conceito da atividade 

pecuária que é aquela que está relacionada a criação de animais para fins de abate, no 

caso da pecuária bovina de corte, para fins de produção de alimentos, exemplo a 

pecuária bovina leiteira, bem como para fins domésticos, abrangendo as finalidades 

comerciais e industriais. Ficou evidente que no ramo pecuário o acompanhamento 

contábil profissional caminha a passos lentos e isso interfere diretamente na produção 

de lucro, que muitas das vezes se dá pelo método de custeio. 

Entende-se que “os métodos de custeio representam as formas aceitas de se 

alocar os custos aos bens produzidos e serviços prestados” (RAUPP; FUGANTI, 2014, p. 

284) noutras palavra, nada mais é que o produtor calcular os gastos de produção para fins 

de incorporar no preço da venda a fim da obtenção do lucro líquido. Conforme Oiagen 

(2007) o método de custeio ganhou relevância com avanço econômico mundial, uma vez 

que, passou ser necessário o estudo dos custos de uma produção a fim de reduzi-los sem 

perder a qualidade e, consequentemente, oferecer o produto final com menor preço, 

assim, obtendo uma vantagem competitiva no mercado. 

No que tange a pecuária bovina de corte, Marion (2014) faz a definição das 

fases desta atividade, as quais são: cria, recria e engorda, veja: 

 



a)Cria: a atividade básica é a produção de bezerros que só serão vendidos 

após o desmame. Normalmente, a matriz (de boa fertilidade) produz um 

bezerro por ano. 

b)Recria: a atividade básica é a partir do bezerro adquirido, a produção e a 

venda do novilho magro para a engorda. 

c)Engorda: a atividade básica é a partir do novilho magro adquirido, a 

produção e a venda do novilho gordo (MARION, 2014, p.94). 

   

 

Essa distinção é de suma importância, pois a partir do momento que é definido o 

foco da atividade é possível apurar os custos da produção, para fins de  incorporação no 

valor da venda, uma vez que, “para se chegar ao valor do custo operacional efetivo da 

pecuária devem-se somar ao valor da aquisição dos animais os gastos com alimentação, 

mão-de-obra, sanidade, reprodução, impostos e despesas diversas” (RAUPP; FUGANTI, 

2014, p. 288), nesta mesma linha de raciocínio “os ativos são incorporados à entidade 

pelo valor de aquisição ou pelo custo de fabricação (incluindo todos os gastos necessários 

para colocar o ativo em condições de gerar benefício para a empresa)” (MARION, 

2014,p. 114). 

O método de custo tem como objetivo obter o retorno de todos os gastos com o 

animal durante seu período de produção, no ato da venda, e isso só é possível quando são 

traçadas “metas a partir de seus relatórios contábeis, e através da apuração do custo de 

produção proporcionado pela contabilidade pecuária” (CRUZ, ROSA, FREIRE, 2017, p. 

402). 

Assim, corroborando com a subseção anterior, a contabilidade pelo método de 

custo, reforça a importância de implantar um sistema contábil nas atividades pecuárias, 

a fim de registrar todo o processo de produção, auferindo os valores dispendidos para 

fim de incorporar na venda final. 

 

4. DA (INA) APLICABILIDADE NA PRÁTICA 

 

Depois de ter abordado os conceitos pertinentes ao tema da presente pesquisa, 

bem como após explanar a importância da contabilidade rural, como ferramenta gestora 

e facilitadora nas tomadas de decisões, oportuno agora identificar como esta ocorre na 

prática, ou seja, se os pecuaristas estão se utilizando ou não da contabilidade como 

mecanismo de administração patrimonial. 

Inicialmente, após a leitura da subseção que discorreu acerca da importância da 

contabilidade rural na atividade pecuária, insta salientar que, conforme Almeida e 

Borges (2020), não importa se a empresa seja rural ou urbana, de pequeno, médio ou 



grande porte, a atividade contábil é essencial, pois através desta, tomando por base seus 

registros, é que será possível verificar se o objetivo de lucro está sendo alcançado ou 

não. É necessário frisar a imprescindibilidade da contabilidade nas empresas, inclusive 

nas rurais, pois neste mercado tem se grandes, médios e pequenos produtores, veja o 

que dispõe Moura, Pereira e Rech (2016): 

 

No ambiente do agronegócio há diversos empreendimentos, desde grandes 

organizações sólidas e eficientes (quanto ao aspecto de seus controles) até 

negócios de pequeno ou médio porte (frequentemente de administração 

familiar), que ainda se observa uma ausência ou sensível inadequação de 

controles contábeis e informações gerenciais de suporte à gestão (MOURA; 

PEREIRA; RECH, 2016, p. 73). 

 

Do trecho apresentado acima, compreende-se que no mundo do agronegócio, 

incluso neste a atividade pecuária, há duas grandes divisões que são os produtores de 

grande porte, geralmente mais bem administrados, e os produtores de pequeno e médio 

porte, os quais possuem uma administração defasada. No tocante a este último grupo, 

Almeida e Borges (2020) explicam que a atividade administrativa fica centralizada na 

mão de poucos ou apenas um operário, o qual na maioria das vezes é o próprio 

proprietário que exerce a função de gerir e produzir. Ou seja, não há a implantação de 

uma contabilidade rural de gerenciamento. 

No entanto, embora seja mais visível a defasagem da gestão pecuária, por falta 

da implantação da contabilidade, nas pequenas produções pecuaristas, segundo Almeida 

e Borges (2020) é possível visualizar este fato nas grandes produções, uma vez que, “a 

Administração Rural no Brasil, ainda cresce entremeio a discernimentos e critérios 

tradicionais” (ALMEIDA; BORGES, 2020, p., 6). Este tradicionalismo apontado pelos 

autores está enraizado no fato de que a contabilidade é útil apenas para fins fiscais, logo 

os pequenos pecuaristas muitas vezes diante da falta de condições financeiras, ou por 

falta de esclarecimento sobre como a contabilidade rural pode contribuir para terem 

maiores rendimentos, não a aderem em sua prática. 

Nestes termos, é indispensável discorrer sobre a eficiência profissional, pois, 

conforme Cruz, Rosa e Freire (2017), a globalização e a corrida competitiva de mercado 

provocou inúmeras transformações na produção rural, trouxe a modernização e 

equipamentos voltados para o setor produtivo da pecuária, no entanto a defasagem ou 

atém mesmo ausência de uma boa gestão é bem visível. E diante da leitura das obras, 

percebe-se que os pequenos produtores tem sido os mais atingidos por essa defasagem. 



Para fins de demonstrar, na prática, a ausência de uma contabilidade eficaz no 

setor pecuário brasileiro, embasa-se na pesquisa de campo realizada por Carvalho e 

Costa (2020) na qual fizeram um quadro no qual expuseram estudos/ pesquisas já 

executadas, no que tangem a aplicação da contabilidade rural, nas empresas cujas 

atividades são voltadas para pecuária, bem como visaram a análise de um planejamento 

orçamentário, relação de custos e receitas. Os autores concluíram que, malgrado a 

contabilidade rural possua um caráter de gerência patrimonial, a aplicabilidade na 

prática ainda encontra dificuldades, principalmente, nas pequenas propriedades rurais. 

Através de questionários aplicados em uma pequena propriedade rural no 

Município de Ituiutaba/MG, os autores Carvalho e Costa (2020) chegaram à conclusão 

de que os fatos acerca do patrimônio, quais sejam: despesas, receitas, lucros, são 

anotados em um caderno, que não é relatado nenhuma informação no que se refere ao 

valor dos gados comprados e vendidos, a anotação se refere tão somente a quantidade 

de cabeças. Os autores concluem ainda que ficou evidenciado que “não há nenhum 

cálculo ou registro para avaliar o valor desembolsado com alimentação, ressaltando que 

é somente verificado se existe caixa disponível ou não” (CARVALHO; COSTA, 2020, 

p. 10). 

A ausência de uma gestão eficaz, o fato de centralizar as tomadas de decisões 

nas mãos de poucos, sem adotar um sistema contábil eficiente, pode prejudicar a 

lucratividade do empreendimento pecuário, veja a pesquisa de campo de Moura, Pereira 

e Rech (2016): 

 

Como relatado anteriormente, grande parte dos entrevistados apresentaram 

uma experiência de mais de vinte anos de atuação no ramo da pecuária de 

corte e esperava-se que a maioria deles tivessem condições efetivas de tomar 

decisões mais precisas e planejadas, mas o que se observa é que apenas três 

entrevistados possuem um faturamento líquido anual entre R$ 200.000,00 e 

R$ 300.000,00 (Tabela 5). Considerando o número elevado de cabeças de 

gado dos produtores (a maioria tem acima de 100 cabeças) o faturamento 

líquido anual é baixo. Pode-se inferir a falta ou o pouco uso de ferramentas e 

de controle gerencial no que tange a faturamento e lucratividade (MOURA; 

PEREIRA; RECH, 2016, p. 80). 

 

Dando continuidade ao raciocínio, Sales e Assunção (2015), na tentativa de 

explicar os prejuízos, apontam que  

 

[...] a efetivação de lançamentos contábeis, são memorizadas pelos 

administradores e empresários e as vezes anotadas, podendo cair sob 

esquecimento, não sendo assim utilizadas na hora da comercialização dos 



produtos, causando um erro de cálculo no custo de produção e na formação 

do preço de venda (SALES; ASSUNÇÃO, p. 10). 

 

Destarte, evidente é a incapacidade técnica financeira dos produtores 

agropecuários os quais não registram todas as operações financeiras feitas no exercício 

e, também, não tiveram interesse na instituição de um sistema contábil, colocando os 

lucros em xeque. Todavia, a falta de um sistema contábil na atividade rural se justifica, 

não apenas, pelo desinteresse dos produtores, mas também pelo fato de que “o 

gerenciamento desta atividade rural tem recebido pouca atenção de estudiosos da área 

contábil, sendo este o principal fornecedor de informações capazes de auxiliar o gestor 

em seu processo de tomada de decisão” (SILVA; GUSE; FREITAS, 2019, p. 92). 

Diante do exposto, conclui-se que na prática a contabilidade rural como 

ferramenta de gestão e auxílio no processo de tomada de decisão ainda, não vem sendo 

aplicada em muitos empreendimentos, principalmente os de menores porte. Ainda 

assim, os produtores rurais, muitas vezes incapacitados, tornam-se passíveis de uma 

confusão patrimonial, ou seja, não sabem distinguir a renda pessoal da renda do 

empreendimento e, consequentemente, estão sujeitos a prejuízos financeiros, não no 

sentido de que são incapazes de recuperar o valor investido na produção, mas sim de 

que não conseguem reduzir custos para lucrar mais.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, o presente trabalho partiu da premissa de analisar os benefícios da 

contabilidade rural na atividade da pecuária brasileira, adotando como objetivo geral 

demonstrar a importância da contabilidade na atividade pecuária, não no viés de 

cumprir com as obrigações perante ao fisco, mas sim como uma ferramenta importante 

para a gestão produtiva e financeira.  

Ao final do trabalho ora desenvolvido, conclui-se, pautado nos autores que 

foram citados ao longo da obra, que a contabilidade, que no passado era vista como uma 

atividade de mera anotação de registros financeiros para declarar ao fisco, evoluiu e que 

hodiernamente é vista como um mecanismo eficiente para auxiliar na gestão 

empresarial, independentemente do setor e do porte. Inclusive, sob a luz da atividade 

agropecuária, é de extrema importância para que os produtores elaborem um 

planejamento orçamentário, consigam reduzir custos com a produção sem perca de 



qualidade, uma vez que, com o controle contábil verídico tem-se uma visão do exercício 

anterior, assim, possibilita a realocação de recursos. Ademais, possibilita, também, 

chegar a um preço justo, através do método de custo o qual incorpora as despesas ao 

valor final. 

No entanto, embora evidente a importância da contabilidade rural como 

ferramenta de administração patrimonial, na atividade pecuária, os autores citados, os 

quais realizaram pesquisas de campo em pequenas e médias propriedades, constaram 

que em muitos empreendimento a gestão da pecuária tem ficado centralizada na mão 

dos proprietários ainda, ou seja, não há um sistema contábil eficiente. Assim, há um 

prejuízo nos lucros, bem como há uma dificuldade de distinção entre a renda pessoal e a 

receita do empreendimento, uma vez que, os proprietários com anotações manuscritas 

em cadernetas não registram informações fidedignas. 

Isso ocorre pelo fato da agropecuária ser muito tradicionalista, enxergando a 

atividade contábil apenas para fins tributários, bem como pelo fato dos profissionais da 

contabilidade não demonstrarem muito interesse em gerir a produção rural. Portanto, 

necessita-se urgente de haver um fomento tanto por parte dos produtores rurais, quanto 

dos profissionais da Ciências Contábeis, em construir a implantação contábil 

administrativa, a fim de aumentar a margem de lucro e assim alavancar os 

empreendimentos dos pecuaristas. 
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