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1. RESUMO. 

O agronegócio possui um papel fundamental na economia brasileira, estando 

encarregado por 1/3 do PIB (Produto Interno Bruto). No entanto o papel do 

profissional contábil é excepcionalmente importante, podendo maximizar os lucros, 

tomada de decisão e até mesmo auxiliar como uma ferramenta de gestão. 

Muitas empresas do ramo do agronegócio e até mesmo profissionais da 

contabilidade, sem conhecimento da área, possuem grandes dificuldades em 

diferenciar os ativos biológicos dos ativos das empresas comerciais e de serviços, 

assim como também possuem dificuldades em entender o que são os produtos 

agrícolas. 

Conforme a CPC 27 , o Ativo Imobilizado não precisa, necessariamente, pertencer a 

empresa, caso a mesma, futuramente, for beneficiada pelo ativo e também assumir 

seus risco, o entidade deve reconhecê-lo em seu Balanço Patrimonial. Dentro do 

grupo de Imobilizado, encontramos os Ativos Biológicos que possuem um 

tratamento diferenciado do restante dos outros imobilizados, pois são mensurados a 

valor justo, o que iremos explicar posteriormente. 

A localização do gado (Ativo Biológico) no Balanço Patrimonial será definida pela 

sua destinação final, ou seja, se os mesmos serão para comercialização, reprodução 

ou até mesmo ao trabalho. 

As empresas do ramo da pecuária trabalham com estoques vivos, ou seja, ativos 

biológicos, com isso o seu crescimento ocorre de maneira natural, por esse fato, 

seus ciclos operacionais, são considerados relativamente longos. Por esse motivo 

deve-se realizar periodicamente uma atualização de seus valores através do método 

de avaliação pelo preço de mercado, caso isso não ocorra de maneira adequada, o 

seu valor patrimonial ficará desatualizado. Essa alteração no valor não irá gerar 

lucros financeiros a empresa, sendo assim, deve ser analisada com rigorosidade. 

2. INTRODUÇÃO 

A Contabilidade é a ciência social responsável pelo estudo e variações dos 

patrimônios das empresas, podendo ser dividida em vários ramos, como, custos, 

tributário, ambiental, empresarial e não menos importante a contabilidade de 

agronegócio, que é responsável pelo patrimônio rural.  

A agricultura e a pecuária são as principais atividades da economia brasileira, 

contudo, muitos empresários dessa área, não compreendem é importância, os 

benefícios que as informações contábeis são capazes de proporcionar e a forma 

correta de desenvolver. 

Devido a este fato e outros, esses administradores acabam não realizado a 

contabilidade dos seus negócios ou não informando aos profissionais 

acontecimentos e dados necessários para uma contabilização adequada e correta. 



No entanto, por conta das exigências das leis no país, alguns produtores rurais, 

estão em buscas de profissionais capazes de realizar esse trabalho, todavia, no 

mercado de trabalho, existe um grande déficit de contadores especializados nessa 

área.  

Através da contabilidade é possível elaborar relatórios, demonstrações contábeis 

capaz de auxiliar nas decisões dos gestores da empresa, assim como trazer 

evidências sobre o estado financeiro da mesma, reduzir gastos e custos, fornecer 

informações sobre a empresa como um todo, entre outras informações. 

 Em suma muitas das empresas rurais, realizam a contabilização de seus bens e 

produtos de maneiras indevidas, portanto é necessário que os mesmo saibam a 

maneira adequada e correta de executa-las. 

 

3. OBJETIVOS 

Nosso principal objetivo com o desenvolvimento desse projeto é demonstrar a 

maneira correta de mensurar a Contabilidade dos produtores rurais, auxiliando os 

proprietários e até mesmo profissionais da área, na compreensão de balanços, 

ternos técnicos e métodos de custeio. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia que irá ser aplicada para o desenvolvimento desse projeto será 
através de pesquisas por estudos das atividades rurais, as aplicações dos métodos 
de avaliação do ativo biológico, termos e temas sobre o referido assunto. 
Também iremos desenvolver um caso de estudo real, demonstrando sua rotina, 
gastos e métodos utilizados. 

 
 

5. DESENVOLVIMENTO. 

Estágio de levantamento de dados para formatação de estudo de caso. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES. 

 

Os resultados finais estão em desenvolvimento juntamente com o estudo de caso 

que está sendo realizado ao decorrer do trabalho de conclusão de curso. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

Marion, José Carlos - Contabilidade Rural - 9ª Edição  



Manual de Contabilidade Societária – 2ª Edição  

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis  

Wikipédia (15 de Maio) 

 

 

 


