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ANALISE DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA O PEQUENO E MÉDIO 

PRODUTOR RURAL, COMO UMA FERRAMENTA DE GESTÃO. 

 

RESUMO 

A agricultura é fundamental para desenvolvimento do Brasil e necessita de um 

trabalho de renovação do conhecimento dos empresários que precisam cada vez 

mais buscar informações sobre gestão e planejamento. A contabilidade gerencial 

tem relevância como instrumento no processo de tomada de decisão, as 

ferramentas utilizadas proporcionam aos gestores, práticas administrativas eficientes 

e eficazes com melhoria significativa na lucratividade e rentabilidade. O artigo tem 

como objetivo analisar a contabilidade gerencial para o pequeno e médio produtor 

rural, como uma ferramenta de gestão. A metodologia utilizada foi à revisão 

bibliográfica, com estudo de caso aplicado no Comboio de Jales, através de 

questionário estruturado, com perguntas fechadas. A pesquisa demonstrou o 

desconhecimento e o pouco interesse dos produtores rurais em utilizar a 

contabilidade gerencial como ferramenta para auxiliar a tomada de decisões. O 

trabalho contribui para desencadear uma profunda discussão sobre a contabilidade 

nas empresas rurais e a utilização de suas ferramentas na tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Contabilidade gerencial, gestão, produtor rural. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A agricultura está se tornando ponto-chave para o desenvolvimento do Brasil 

e necessita de um trabalho de renovação do conhecimento dos empresários rurais 

que precisam cada vez mais buscar informações sobre gestão e planejamento para 

se adequar ao mercado extremamente competitivo dos dias atuais. Segundo 

Iudícibus (1998), a informação gerencial contábil deve ser obrigatoriamente a fonte 

primária para uma tomada de decisão e controle nas empresas. Os sistemas 

gerenciais contábeis produzem informações que ajudam funcionários, gerentes e 

executivos a tomar as melhores decisões e aperfeiçoar os processos e 

desempenhos de suas empresas. 

Para as mudanças de conceitos na modernização da agricultura ocorram, o 

primeiro passo é fazer com que o empresário rural torna-se um profissional capaz de 

tomar decisões sob os aspectos relacionados ao planejamento, organização e 



análise dos resultados. Ele precisa aprofundar-se com base nas informações obtidas 

na utilização adequada da contabilidade gerencial.  

O sucesso para qualquer empresa seja ela atuante na atividade rural ou não, 

está claramente vinculado a uma gestão eficiente e eficaz, e é justamente nesse 

aspecto que as empresas rurais no Brasil apresentam uma de suas mais visíveis 

carências. Poucos empresários rurais entendem ou sabem da verdadeira 

necessidade de terem a contabilidade como ferramenta de gestão, principalmente 

em uma economia globalizada e cada vez mais competitiva. Caso essa situação 

permaneça todo o desenvolvimento agropecuário brasileiro pode estar ameaçado, 

por não conseguir sobreviver com a atual postura (CREPALDI, 2005). 

A pesquisa tem como objetivo analisar a importância da contabilidade 

gerencial para o pequeno, médio e grande produtor rural, como uma ferramenta de 

gestão. O trabalho foi quantitativo, com aplicação de questionário, e questões 

fechadas, com os produtores que fazem feira livre no Comboio de Jales-SP. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Analisar a importância da contabilidade gerencial para o pequeno, médio e 

grande produtor rural, como uma ferramenta de gestão. 

2.2 Objetivo específico 

a) Verificar se o produtor usa a contabilidade na sua atividade rural; 

b) Analisar se o produtor rurual utiliza da contabilidade como fonte de informação 

para o seu negócio; 

c) Observar se o produtor considera a contabilidade um auxílio na gestão do seu 

negócio. 

 

3. METODOLOGIA 

De acordo com Gil (1999) pode-se definir método como caminho para se 

chegar a determinado fim. E método científico como o conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento. A metodologia 



abrange a classificação da pesquisa, o sistema de coleta de dados e por último o 

plano de análise. 

Andrade (1999, p.111) explica que “metodologia é o conjunto de métodos ou 

caminho que são percorridos na busca do conhecimento”. 

A metodologia utilizada foi à revisão bibliográfica, com dados quantitativos e 

o estudo de caso. A pesquisa foi realizada no município de Jales, região noroeste do 

estado de São Paulo em uma feira livre de comercialização de produtos agrícolas, 

denominada Comboio, que possui elevada importância na economia da região 

nesse setor.  

Na pesquisa foram selecionados 30 (trinta) produtores rurais. Aplicações dos 

questionários foram com perguntas estruturadas e fechadas que possibilitou 

identificar a opinião em relação à utilização da contabilidade gerencial.   

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 Contabilidade gerencial e seus objetivos 

Crepaldi (2005) define a contabilidade gerencial como o ramo da 

contabilidade que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores de 

empresas que os auxiliem em funções gerenciais. É voltada para a melhor utilização 

dos recursos econômicos da empresa, através de um adequado controle dos 

insumos efetuados por um sistema de informações gerenciais. 

Para Iudícibus (1998) a contabilidade gerencial é um processo com a 

finalidade de produzir informações estratégicas, econômicas e de gestão das 

operações, de custos e das demais atividades organizacionais que ocorrem na 

empresa, para o processo decisório e de controle, com medidas de desempenho e 

lucratividade. 

Uma das funções mais importantes da contabilidade gerencial, descrita por 

Iudícibus (1998), onde o processo da contabilidade gerencial deverá ser obtido 

através do processamento da coleta de dados e informações que serão 

armazenadas e processadas no sistema de informações da empresa. Com a 

integração das informações obtidas nos vários departamentos, a contabilidade 

gerencial, como ferramenta, proporciona aos seus administradores informações que 

permitem avaliar o desempenho de atividades, de projetos e de produtos da 



empresa, bem como a sua situação econômico-financeira através da apresentação 

de informações claras e objetivas de acordo com a necessidade de cada usuário. 

4.2 As principais ferramentas gerenciais: orçamento, fluxo de caixa e controle 

de estoque 

Zdanowicz (2004) salienta que o orçamento é um instrumento que descreve 

um plano geral de operações e/ou de capital, orientado pelos objetivos e pelas 

metas traçadas pela cúpula diretiva para um dado período de tempo. 

Crepaldi (2005) afirma que a ferramenta “orçamento” é de fundamental 

importância para a atividade rural, embora muitos produtores acreditem que 

qualquer previsão que se faça seja inconsistente.  

As variáveis econômicas, políticas, tecnológicas, sociais e legais, entre 

outras, também exercem insegurança ao se prever receitas, investimentos, custos e 

despesas para o setor. O ambiente externo também deve ser levado em 

consideração em virtude da falta de uma política agrícola segura em nosso país.  

O orçamento é elaborado em função do planejamento estratégico, com a 

definição das atividades a serem exploradas na(s) propriedade(s), mas é o 

planejamento gerencial que dará o suporte, quantificando e valorizando os gastos 

(custos e investimentos) e as receitas.  

Segundo Zdanowicz (2004) denomina-se por fluxo de caixa ao conjunto de 

ingressos e desembolsos de numerários ao longo de um período projetado. O fluxo 

de caixa consiste na representação dinâmica da situação financeira de uma 

empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicações em itens 

do ativo. Através dele a empresa será capaz de verificar a capacidade de 

pagamentos por determinado período, se há possibilidade de investimentos, em qual 

data será melhor programar determinada compra. Enfim, é o orientador da empresa 

para suas tomadas de decisão.  

O controle de estoque é a área de maior importância dentro de uma 

empresa de grande, médio ou pequeno porte, pois é através dele que ela será capaz 

de prever o quanto será necessário comprar no próximo pedido ao fornecedor, além 

de obter informações úteis sobre as vendas. O principal objetivo do controle de 

estoque é otimizar o investimento em estoques, aumentando o uso eficiente dos 

meios internos de uma empresa, e minimizar as necessidades de capital investido 

em estoque (IUDICIBUS, 1998 ). 



4.3 A contabilidade na atividade rural 

Para Crepaldi (2005), contabilidade é a radiografia de uma empresa rural. 

Ela traduz, em valores monetários, o desempenho do negócio e denuncia o grau de 

eficiência de sua administração. Em última análise, 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 

empresário rural. Pois 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. 

Crepaldi (2005) cita que a contabilidade tem as seguintes finalidades na área 

rural: 

 Orientar as operações agrícolas e pecuárias; 

 Medir o desempenho econômico-financeiro da empresa e de cada atividade 

produtiva; 

 Controlar as transações financeiras; 

 Apoiar as tomadas de decisões no planejamento de produção, das vendas e 

dos investimentos; 

 Auxiliar as projeções de fluxos de caixa e necessidades de crédito; 

 Permitir a comparação do desempenho da empresa no tempo e desta com 

outras empresas; 

 Conduzir as despesas pessoais do proprietário e de sua família; 

 Justificar a liquidez e a capacidade de pagamento da empresa junto aos 

agentes financeiros e outros credores; 

 Servir de base para seguros, arrendamentos e outros contratos; 

 Gerar informações para a declaração do Imposto de Renda. 

 

5. RESULTADOS 

 A pesquisa foi aplicada na feira livre de Jales denominado de Comboio Jales, 

situada na cidade de Jales, na região Noroeste Paulista. Os produtores que fazem 

parte da associação têm o espaço cedido pela prefeitura municipal de Jales. A feira 

ocorre aos sábados e quarta-feira. A associação tem 102 produtores, dos quais 



foram entrevistados, 30 e escolhidos de forma aleatória. Conforme o gráfico 1, 

observa-se algumas informações que foram levantadas. 

                  Gráfico 1: Possui contabilidade em sua atividade rural? 

 

                        

Fonte: questionário  

Conforme o gráfico 1, dos entrevistados, apenas 63%, não possui a 

contabilidade na sua atividade rural e 30% utiliza apenas para fins fiscais. No gráfico 

2, verifica-se, que 63% dos produtores não utilizam a contabilidade como fonte de 

informação para o gerenciamento do seu negócio. 

       Gráfico 2: Utiliza a contabilidade como fonte de informação para o seu negócio? 

       Fonte: questionário  

No gráfico 3, analisasse que, apenas 40%, dos produtores utilizam do fluxo de 

caixa e 57% nunca utilizaram as ferramentas na atividade rural. 

 



    Gráfico 3: Possui alguma ferrementa de gestão em sua atividade rural? 

      Fonte: questionário  

No gráfico 4, dos entrevistados apenas 63% considera que a contabilidade 

não é uma ferramenta de auxílio na gestão do seu negócio. 

   Gráfico 4: Você considera a contabilidade um auxílio na gestão do seu negócio? 

   Fonte: questionário  

No gráfico 5, apesar do produtor não utilizar a contabilide como ferramenta de 

tomada de decisão ele considera, 67% que essa ferramenta poderia ajudá-lo, na 

gestão do seu negócio. 

 



         Gráfico 5:  A contabilidade poderia ajuda-lo em seu negócio? 

       Fonte: questionário  

Para os produtores, a maior dificuldade ao procurar os serviços contábeis, é a 

falta de profissionais, como demonstra 20% dos entrevistados e 33% relatam o 

preço, como demonstra no gráfico 6. 

       Gráfico 6: Qual a maior dificuldade ao procurar os serviços contábeis? 

       Fonte: questionário  

 

 

 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa retrata o cenário de gestão do pequeno produtor de Jales, onde 

os entrevistados afirmam não possuir nenhum tipo de contabilidade específica para 

gestão do seu empreendimento rural. 

Por outro lado, os produtores assumem que a contabilidade possui sua 

importância e que poderia ajudá-los na gestão de seu negócio rural. Conforme a 

pesquisa realizada, o produtor não utiliza ferramenta de gestão. De acordo com 

Crepaldi (2005), o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência dos 

profissionais responsáveis pelo diagnóstico da empresa e pela implantação de um 

modelo de contabilidade rural gerencial, determinam com certeza, parte do sucesso 

empresarial. 

A contabilidade gerencial é um dos principais sistemas de informação das 

empresas rurais. Com a análise das demonstrações contábeis é possível verificar a 

situação da empresa, sob os mais diversos enfoques, tais como análises, de 

estrutura, de evolução, de solvência, de retorno dos investimentos etc. 

A contabilidade tem uma função importante como instrumento de 

informações e de mensuração que pode suportar o processo decisório de gestão, de 

forma a refletir com confiabilidade o processo operacional da empresa rural.  
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