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RESUMO 
 
O presente trabalho teve por objetivo apresentar a 
contabilidade gerencial, suas ferramentas e a 
importância das informações geradas para as 
tomadas de decisão, focada especialmente no 
agronegócio com o foco principal nos produtores 
rurais. A pesquisa foi elaborada em uma empresa 
rural, que não continha nenhum tipo de informação 
gerencial e por isso passava por dificuldades de 
desenvolvimento. Onde o pesquisador teve uma 
participação constante na empresa durante a 
pesquisa. Foram então aplicadas algumas 
ferramentas gerenciais para verificar se o negócio 
estava sendo rentável ou não. Após apresentar os 
primeiros resultados, obtidos através de plantações 
que já haviam finalizado seu ciclo de colheita, pode-
se observar que o resultado não atingia a 
expectativa dos produtores rurais, pois em 
plantações que se esperava um lucro alto, a 
pesquisa mostrou um resultado totalmente 
contrario. Após o resultado ser analisado pelos 
produtores rurais, e com algumas dicas do 
pesquisador, eles conseguiram desenvolver 
tomadas de decisão essenciais para a continuidade 
do negócio. Essa pesquisa apresentou uma 
mudança positiva e eficaz no negócio, trazendo a 
esperança de um negócio lucrativo para os 
agricultores.  

 
Palavras chave: Contabilidade Gerencial, Agronegócio, Produtor rural. 

                                                           
1 Bacharelando em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque, 2018.  

 
2 Mestre em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, Pós Graduado em Gestão 
Empresarial pela Universidade Nove de Julho, Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade de Administração e Ciências 
Contábeis de São Roque. Atua na área Contábil Tributária há 20 anos. Professor Universitário, atuando também como docente 
em cursos e palestras com temas voltados área contábil tributária há mais de 05 anos. Coordenador do Curso de Ciências 
Contábeis da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis de São Roque. Co-autor do livro: "Normas e Práticas Contábeis: 
Uma introdução", obra premiada na categoria Livro de Contabilidade no "Troféu Cultura Econômica 2012" – Rio Grande do 
Sul.Autor do Livro Contabilidade Avançada, em parceria com o Prof. Dr. José Carlos Marion, pela editora Atlas (2017). 
 



  
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade Gerencial é reconhecida como um alimentador de informações 

utilizadas pelos gestores empresariais. Para Atkinson et al. (2000 p. 36) “A informação 

gerencial contábil é uma das fontes informacionais primárias para a tomada de 

decisão e controle nas empresas”. 

A agropecuária é um importante setor na contribuição ao crescimento 

econômico, tanto nos países desenvolvidos como em países em desenvolvimento 

(FERREIRA; RAMOS; ROSA, 2006).  

A escolha deste tema se deu pela necessidade de o autor deixar uma 

contribuição aos produtores rurais e estudantes do curso de ciências contábeis a fim 

de demonstrar quais são os benefícios da contabilidade gerencial para o produtor 

rural. Uma área que está em grande evolução nos tempos atuais, nos quesitos de 

tecnologia e expansão, porém na questão de gerenciamento, pode-se observar, em 

alguns casos, a escassez de informações que são necessárias para as tomadas de 

decisões e o crescimento do negócio. Com isso temos como objetivo principal a 

implantação da contabilidade gerencial em um caso concreto e a análise das 

informações geradas por meio de seus relatórios, com isso será possível ter uma visão 

ampla do negócio que ajudará os agricultores nas tomadas de decisão.  

Inicialmente veremos o que é a contabilidade gerencial, quais informações ela 

é capaz de gerar e como essas informações podem ajudar os gestores. Em seguida 

será apresentado o que é o agronegócio e a atividade rural. 

Diante dessas informações pergunta-se: Quais os benefícios da utilização da 

contabilidade gerencial para o pequeno produtor do agronegócio? 

A partir desse questionamento, temos o objetivo de verificar quais os benefícios 

da utilização da contabilidade gerencial para o pequeno produtor do agronegócio. 
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A fim de alcançar o objetivo geral, são propostos os seguintes objetivos 

específicos: 

- Desenvolver um sistema capaz de fornecer algumas informações gerenciais 

que auxiliem de primeiro momento as tomadas de decisões; 

- Aplicar esse sistema em uma produção rural; 

- Averiguar quais foram os impactos que os métodos gerenciais trouxeram para 

o produtor rural, por meio de comparação, entre as informações que o produtor rural 

tinha, com as informações geradas pelo estudo de caso. 

A elaboração desse estudo irá contar com uma revisão teórica sobre o assunto, 

utilizando livros e artigos publicados. Também será feito um estudo de caso para 

aplicar os conhecimentos adquiridos.  

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO  
 

1.1. CONTABILIDADE GERENCIAL  
 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um 
enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já 
conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, 
na análise financeira e de balanços etc., colocados numa perspectiva 
diferente, num grau de detalhes mais analítico ou numa forma de 
apresentação e classificação diferenciada de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisório. (IUDÍCIBUS, 1998, p. 21). 

 

A Contabilidade Gerencial, desobrigada do cumprimento de determinações 

legais ou regras fixadas pelos órgãos reguladores; pode ser conceituada como um 

sistema de informação com o objetivo de suprir a entidade com informações não só 

de natureza econômica, financeira, patrimonial, física e de produtividade, como 

também com informações de natureza operacional que auxiliam os administradores 

nas tomadas de decisões. (MARION; RIBEIRO, 2014).  
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Segundo Atkinson et al (2000 apud SOUZA; RIOS, 2011), a contabilidade 

gerencial é considerada uma das fontes primarias para as tomadas de decisões e de 

controle das entidades, que tem como processo identificar, mensurar, reportar e 

analisar informações sobre os eventos econômicos das empresas, sendo 

direcionados às necessidades dos indivíduos internos, funcionários e 

administradores, bem como orientar decisões operacionais, de investimentos e 

financeiras.  

A Contabilidade Gerencial está voltada exclusivamente para a administração 

da empresa, procurando suprir informações que se encaixem de maneira válida e 

efetiva no modelo decisório do administrador. (IUDÍCIBUS, 1998). 

 

1.2. FUNÇÕES DA CONTABILIDADE GERENCIAL  

 

Para Marion e Ribeiro (2014) a contabilidade gerencial tem a finalidade de 

orientar os agentes responsáveis pela gestão do patrimônio da organização nas suas 

tomadas de decisão.  

Dependendo da natureza das decisões que se objetiva orientar, a contabilidade 

gerencial pode segregar três importantes funções, sendo elas, operacional; gerencial 

e estratégica. A função operacional tem por fim orientar o pessoal que trabalha na 

linha de frente, onde as decisões precisam ser tomadas em curto prazo, com isso os 

relatórios elaborados para a tomada de decisão nesta área normalmente contêm 

informações operacionais quantitativas e não financeiras. Segundo Marion e Ribeiro 

(2014), a função gerencial orienta os gerentes responsáveis pelo comando de uma ou 

mais áreas, de um ou mais departamentos ou até mesmo de um grupo de 

trabalhadores; as decisões tomadas pelos gerentes geralmente são de curto ou médio 

prazo, e a contabilidade gerencial oferece para eles informações que destinam – se a 

proporcionar redução de custos com melhor aproveitamento dos recursos físicos, 

sendo assim os relatórios dessa natureza apresenta informações não apenas 
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operacionais como também informações financeiras e econômicas. Por fim a função 

estratégica orienta os executivos em suas tomadas de decisões que geralmente são 

de longo prazo e envolvem o destino da organização.  

 

 

1.3. PRINCIPAIS FERRAMENTAS DA CONTABILIDADE GERENCIAL  

 

1.3.1.  CUSTOS  

A Contabilidade de Custos nasceu da Contabilidade Financeira, quando da 
necessidade de avaliar estoques na indústria, tarefa essa que era fácil na 
empresa típica da era do mercantilismo. Seus princípios derivam dessa 
finalidade primeira e, por isso, nem sempre conseguem atender 
completamente a suas outras duas mais recentes e provavelmente mais 
importantes tarefas: controle e decisão. Esses novos campos deram nova 
vida a essa área que, por sua vez, apesar de já ter criado técnicas e métodos 
específicos para tal missão, não conseguiu ainda explorar todo o seu 
potencial; não conseguiu, talvez, sequer mostrar a seus profissionais e 
usuários que possui três facetas distintas que precisam ser trabalhadas 
diferentemente, apesar de não serem incompatíveis entre si. (MARTINS, 
2000, p. 23). 

 

Segundo Sérgio de Iudícibus (1998, p. 113): “[...] o sentido original da palavra 

custo, aplicada à contabilidade, refere – se claramente à fase em que os fatores de 

produção são retirados do estoque e colocados no processo produtivo”.  

Para Padoveze (2008 apud SOUZA; RIOS, 2011): “Custos são gastos, que 

ocorrem necessariamente para fabricação dos produtos da empresa, ou seja, gastos 

para desenvolvimento de novos produtos, que estão ligados à área industrial da 

empresa”.   

As informações de custos são importantes para que se possa desempenhar 

adequadamente o gerenciamento de qualquer tipo de organização. 

 A contabilidade de custos de maneira geral é responsável por cuidar dos 

custos da empresa, não voltando sua atenção para as despesas e estando 
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preocupada com a apuração do lucro de forma mais adequada. Ela também está 

voltada para as tomadas de decisões, indicando qual produto é mais rentável; quantos 

produtos são necessários produzir e vender para não obter prejuízo; qual produto 

deve ser descontinuado para aumentar a rentabilidade; entre outros. (MARION; 

RIBEIRO, 2014 p.38).  

“Custeio significa método de apropriação de custos. Assim, existem custeio por 

absorção, custeio direto, custeio padrão etc.” (CRC, 1995 p. 36) 

 

1.3.2.  PONTO DE EQUILÍBRIO  

 

Segundo Marion e Ribeiro (2014) o ponto de equilíbrio ocorre quando as 

receitas totais geradas pelo volume de vendas de igualam aos totais de custos e 

despesas. 

Esse resultado é importante, pois indica que o ponto de equilíbrio é alcançado 

em um número tal de unidades vendidas. Para encontrar o ponto de equilíbrio contábil, 

devemos utilizar a seguinte formula: 

Ponto de Equilíbrio = 
$ Custos e Despesas Fixas

$ Margem de Contribuição Unitária
 

A margem de contribuição é o preço de venda unitário menos o custo variável 

unitário. (MARTINS; RIBEIRO, 2014, p. 134). 

Existem, pelo menos, três Pontos de Equilíbrio: Contábil, quando receitas 
menos Custos e Despesas Totais dão resultado nulo; econômico, quando dão 
como resultado o Custo de Oportunidade do Capital Próprio empregado; e 
financeiro, quando produzem, em caixa, inalterado do saldo, independente 
de haver resultado contábil ou econômico. (MARTINS, 2000, p. 288). 
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1.3.3.  CONTROLE DE ESTOQUES  

 

O gerenciamento de estoque deve contar com a habilidade e flexibilidade do 

profissional no relacionamento de todas as áreas da organização, como compras, 

produção, vendas, financeiras e administrativas.  

Compreende – se estoque como, todos os objetos que são armazenados nas 

organizações para serem comercializadas, aplicadas no processo de fabricação ou 

na prestação de serviços, ou para serem consumidas pela própria organização. O 

conjunto de produtos em fase de elaboração também é considerado estoque.  

O planejamento de estoques deve contemplar níveis de materiais que 

viabilizem não só o processo de fabricação, mas que também contenham quantidades 

de materiais acabados suficientes para atender aos pedidos de clientes. (MARTINS; 

RIBEIRO, 2014, p. 109,110).  

 

1.3.4.   JUST IN TIME 

 

Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC 

– SP) (1997, p. 168) “Define – se o JIT como a filosofia operacional que tem como 

objetivo básico a eliminação de desperdícios, em todas suas formas, e o forte 

questionamento em todas as etapas do trabalho”.  

   O Just In Time enfoca em compras de materiais em quantidade e em 

momento certo, conforme a necessidade de produção. Depois de processadas o 

produto acabado deve ser imediatamente expedido aos clientes, assim a empresa não 

mentem nenhum estoque de materiais. (PADOVEZE, 2008 apud SOUZA; RIOS, 

2011). 
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1.3.5.  ORÇAMENTO  

 

Para Marion e Ribeiro (2014), orçamento é o ato ou efeito de orçar, que significa 

estimar, prognosticar, calcular, computar, esmar. Quando se pretende fazem uma 

compra de materiais ou a prestação de um serviço, solicitamos um orçamento antes 

de efetivar a compra; nesse caso o orçamento é uma relação com as descrições dos 

produtos ou serviços com seus respectivos preços.  

Nas organizações, o orçamento não é apenas uma simples relação de bens ou 

serviços com seus respectivos preços, e sim uma importante ferramenta de gestão, 

podendo ser entendido como um plano de ação. No orçamento são previstas as 

tarefas que serão executadas pela organização, tarefas que podem envolver todo o 

patrimônio ou apenas parte dele.  

O orçamento empresarial é feito englobando todas as tarefas para um período, 

depois são feitos orçamentos separados para detalhar cada tarefa.  

Portanto, o orçamento empresarial é um documento no qual são descriminados 

os objetivos desejados, com os meios necessários para atingi-los, podendo envolver 

todos os tipos de atividades da organização, sendo financeiras ou operacionais.  

O processo orçamentário é formado por três elementos fundamentais: 

Previsão, que é o estudo antecipado das alternativas de ação diante dos objetivos 

desejados; Orçamento, que é a definição e formalização do plano de ação com 

especificação dos objetivos e meios para alcança-los; e Controle, que é a comparação 

do desempenho real com o padrão fixado no orçamento com objetivo de levantar e 

analisar as variações. (MARTINS; RIBEIRO, 2014, p. 197). 

Para Iudícibus (1998, p. 251), “O processo orçamentário dentro de uma 

empresa é a fase mais dinâmica e relevante, no que se refere a instrumentos da 

gerência, para estimular um melhor desempenho e alcançar as metas previstas”. 
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1.3.6.  ANÁLISE DE BALANÇO  

 

A análise financeira e de balanços deve ser entendida dentro de suas 
possibilidades e limitações. Por um lado, aponta mais problemas do que 
soluções; por outro lado, convenientemente manuseada pode transformar – 
se num poderoso “painel de controle” da administração. (IUDÍCIBUS, 1998, 
p. 65). 

A Análise de Balanços consiste no exame e na interpretação dos dados 

contidos nas demonstrações financeiras com objetivo de transformar esses dados em 

informações uteis para os usuários da contabilidade. 

Essa técnica contábil não se limita apenas ao Balanço patrimonial, alcançando 

também outras demonstrações financeiras, porém, o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração do Resultado do Exercício são as demonstrações mais utilizadas para 

análise. (MARTINS; RIBEIRO, 2014, p. 158). 

 

 

1.3.6.1.  ANÁLISES INTERNAS E EXTERNAS  

 

A análise interna é responsável por auxiliar os administradores nas tomadas de 

decisões, pois além de conter os resultados apresentados nas demonstrações 

financeiras oficiais, ela também utiliza dados das demonstrações financeiras que são 

elaboradas internamente apenas para fins gerenciais e outras informações de 

natureza operacional. Com isso, ela informa os gestores sobe o comportamento 

econômico e financeiro da organização, fornecendo os conhecimentos necessários 

para as tomadas de decisões. 

Já a análise externa é aquela realizada fora da organização objeto da análise, 

ela tem a finalidade de oferecer aos interessados informações que lhe assegurem 

conhecer a capacidade que a empresa tem para gerar fluxo de caixa suficiente, 

garantindo boa lucratividade e estabilidade no mercado para a concretização do 
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negócio, concessões de créditos, financiamentos entre outros. (MARTINS; RIBEIRO, 

2014, p. 158, 159).    

 

1.3.7.  FLUXO DE CAIXA  

 

O Fluxo de caixa é um relatório que se obtém as entradas e saídas de caixa, 

assim é possível verificar os pagamentos por determinado período, verificando a 

possibilidade de investimentos e a melhor data para programar uma compra ente 

outros. O fluxo de caixa é o orientador da empresa para as tomadas de decisão. 

(LACERDA, 2006, apud, SOUZA; RIOS, 2011). 

 

1.4. AGRONEGÓCIO  

 

Agronegócio pode ser definido como: 

O conjunto de todas as operações e transações envolvidas desde a 
fabricação dos insumos agropecuários, das operações de produção nas 
unidades agropecuárias, até o processamento e distribuição e consumo dos 
produtos agropecuários “in natura” ou industrializados. (ARAÚJO, 2003, p.28, 
apud, ULRICH, 2009). 

O Agronegócio também é conhecido como Agrobusiness é o conjunto de 

negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de vista econômico. O estudo do 

agronegócio é dividido em três partes. 

A primeira parte se trata dos negócios agropecuários, (também conhecido 

como ‘dentro da porteira’), representando os pequenos, médios e grandes produtores 

rurais, constituídos na forma de pessoa física, como fazendeiros e camponeses; ou 

pessoas jurídicas, como empresas.  

A segunda parte trata dos negócios a montante (ou ‘pré – porteira’), com 

relação agropecuária, são representados pelas indústrias e comércios que fornecem 
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insumos para a produção rural, por exemplo, os fabricantes de agrotóxicos, 

fertilizantes, equipamentos, entre outros.  

Na terceira parte estão os negócios à jusante dos negócios agropecuários (ou 

‘pós - porteira’), que trata da compra e da venda dos produtos agropecuários até 

chegar ao consumidor final, por exemplo, os frigoríficos, supermercados, 

distribuidores de alimentos, indústrias têxteis, calçadistas, entre outros.  (BATALHA, 

2002, apud, AQUINO; RIOS, 2016). 

 

1.4.1.  ATIVIDADE RURAL 

 

Na atividade rural há uma definição que engloba três conceitos como atividade 

agropecuária, sendo: Agrícolas ou produção vegetal que busca a exploração do solo 

com plantio; Zootécnicas ou produção animal que tem como o objetivo a criação de 

animais, para fins comerciais, industriais ou para consumo; e Atividade agroindustrial 

ou indústria rural, que consiste no beneficiamento dos produtos agrícolas, como, 

arroz, feijão, café e milho, como também a transformação zootécnica, no caso do mel 

e laticínios, e agrícola açúcar, óleo de soja, entre outros. 

As formas de trabalho desenvolvidas pela atividade rural são inúmeras, desde 

o cultivo de frutos e hortaliças para o sustento e sobrevivência de famílias, até a 

exploração dos setores agrícolas, pecuários e agroindustriais.  

Na atividade rural o clima é um importante fator para determinar a época de 

plantio, colheita, escolha de espécies e variedades tanto para animais quanto 

vegetais. (MARION, 2010, apud, ALENCAR; PIRES).  

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em seu Pronunciamento 

técnico CPC 29 (2009), define: “Atividade agrícola é o gerenciamento da 

transformação biológica e da colheita de ativos biológicos para venda ou para 

conversão em produtos agrícolas ou em ativos biológicos adicionais, pela entidade”. 



  
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 
 

 

1.4.1.1. PRODUTOR RURAL  

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) (2003, p. 2, apud, 

HOFER; BORILLI; PHILIPPSEN, 2006) define produtor rural como:  

A pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que desenvolve, em área 
urbana ou rural, a atividade agropecuária, pesqueira ou silvicultura, bem 
como a extração de produtos primários, vegetais ou animais, em caráter 
permanente ou temporário diretamente ou prepostos.  

O produtor vem minimizando cada vez mais a diversidade de atividades em sua 

empresa rural, mantendo no máximo dois ramos ou duas espécies, com isso se 

especializando cada vez mais para suprir as necessidades e melhorar na qualidade 

de seus produtos, visando um preço melhor e mais lucrativo. (CREPALDI, 2005, apud, 

ALENCAR; PIRES). 

 

1.4.2.  EMPRESA RURAL 

 

A empresa rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, que 
administre uma unidade de produção em que são exercidas atividades 
agrícolas, pecuária e agroindustrial e que tenha finalidade de obtenção de 
renda, seja familiar ou patronal que são constituídas por um conjunto de 
recursos denominado fator de produção, ou seja, o ambiente onde ocorrem 
os eventos econômicos específicos desse setor. (COSTA, et al., 2004, apud, 
ALENCAR; PIRES).   

 

Para Marion (2000, p. 22). “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 agrícolas”. 

Segundo Crepaldi (1998, p. 23, apud, ALENCAR; PIRES). “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”.  
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Já para Noronha (1987, p. 23):  

 Estamos chamando de empresa rural o complexo família – fazenda, cujos 
recursos são dedicados à produção agropecuária, sem necessariamente 
assumir personalidade jurídica. O objetivo do proprietário – operador desta 
unidade produtiva (empresário) é maximizar o valor presente do patrimônio 
líquido da empresa. Em geral o proprietário é o empresário. Mas este termo 
representa a unidade de tomada de decisão que pode ser o fazendeiro, sua 
esposa, qualquer dos filhos ou sócios, ou uma combinação destes. E, em 
última instância, aquele que assume a responsabilidade pelas consequências 
das decisões tomadas na empresa. Além disto, o empresário normalmente 
trabalha com os membros de sua família nas tarefas comuns da fazenda, pelo 
menos parcialmente. A família tem seguramente influência nas decisões 
administrativas, de sorte que a separação das funções administrativas das 
demais na empresa rural não é tão simples quanto fora do setor agrícola. 

 

2. METODOLOGIA  
 

2.1. CLASSIFICAÇÃO  

 

Utilizou-se para a presente pesquisa o método dedutivo, que se iniciam a partir 

de princípios, leis ou teoria consideradas verdadeiras permitindo assim chegar a 

conclusões formais em virtude de sua lógica. (PRODANOV; FREITAS, 2013, apud, 

AQUINO; RIOS, 2016). 

A pesquisa se caracteriza como exploratória, que segundo Severino (2013), 

busca informações sobre determinado objeto, delimitando um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto.  

A pesquisa também possui característica documental, que segundo o mesmo 

autor, tem como fonte documentos impressos ou não. 

Também se trata de uma pesquisa de campo, onde a coleta de informações é 

feita nas condições naturais em que se ocorrem os fenômenos, sendo diretamente 

observados e sem intervenção por parte do pesquisador. (SEVERINO, 2013). 

Ela também se caracteriza como uma pesquisa participante e pesquisa-ação, 

que para Severino (2013), a pesquisa participante é aquela em que o pesquisador 
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compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, passando a interagir com eles em 

todas as situações e acompanhando todas as ações praticadas pelos sujeitos. Já a 

pesquisa-ação é aquela em que o pesquisador propõe aos sujeitos envolvidos 

melhorias sobre as práticas analisadas.  A participação do pesquisador ocorreu aos 

finais de semana, com encontros In loco de janeiro a abril de 2018, onde dedicava de 

3 a 6 horas para colher e organizar as informações em planilhas, participar e observar 

os processos desenvolvidos pelos agricultores e ajudar em algumas decisões que 

precisavam ser tomadas.  

No que se tange a abordagem, a pesquisa tem característica quantitativa, que 

segundo o mesmo autor, traduz as informações coletadas em números para que se 

possa obter a analise dos dados e assim chegar a uma conclusão. E qualitativa, pois 

os dados coletados são levantados e interpretados individualmente para que se 

possam entender os processos da empresa.  

 

2.2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA  
 

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa de agricultura familiar situada na 

cidade de Ibiúna-SP, que não apresentava nenhum conhecimento gerencial sobre o 

negócio. Foram coletadas informações no período de junho de 2017 a meados de abril 

de 2018. Neste período a empresa estava produzindo os seguintes cultivos: Couve 

Manteiga, Salsa, Coentro, Acelga, Alface Americana e Abobrinha italiana. Essas 

informações foram organizadas em planilhas, onde pudemos elaborar os relatórios 

desejados.  

Devido ao tempo de pesquisa, optou-se por implantar apenas algumas 

ferramentas descritas no referencial teórico. Sendo elas: Custos, Just In Time e 

Análises Internas e Externas.  

Na sequencia, foi criada através do programa Microsoft Excel 2010, uma 

planilha para organizar todas as informações coletadas. As informações foram 

organizadas por tipo de plantações. A planilha era alimentada semanalmente 
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conforme ocorriam às vendas e as compras ocorridas, e com essas informações a 

planilha já fazia o calculo entre receitas e despesas de cada plantação, além de 

informar a quantidade colhida até o momento, possibilitando uma visão de como essa 

colheita estava se desenvolvendo.  

Ao final do ciclo de colheita de cada plantação, era possível ver se ela obteve 

o resultado esperado ou não.  

Durante o desenvolvimento do trabalho, o pesquisador precisou intervir junto 

com os agricultores em algumas tomadas de decisão, através de conselhos e 

mudanças em alguns processos da empresa, essenciais para o desenvolvimento do 

negócio. 

Ao final da pesquisa, na mesma planilha, foi desenvolvido uma Demonstração 

do Resultado do Exercício (DRE).  

Após apresentar os resultados da pesquisa para os agricultores, foi realizada 

uma entrevista com o objetivo de conhecer um pouco mais o negócio e verificar se a 

pesquisa teve uma influência positiva na vida deles, com as seguintes perguntas:  

1-   Há quanto tempo vocês trabalham com agricultura? 

2-  É a única renda da família?  

3-  O terreno utilizado no plantio pertence a vocês? E qual é o tamanho da área 

dedicada ao plantio? 

4- Por que não existia uma contabilidade gerencial em seu negócio? 

5-  Referente aos resultados apresentados inicialmente. Eram resultados 

esperados?  

6- Quais os benefícios que essas informações trouxeram para a continuidade 

do negócio?   

7- Pretendem dar continuidade na contabilidade gerencial? E quais são os 

planos para o futuro? 
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3. RESULTADOS  
 

Ao iniciar a pesquisa de campo observou-se que a empresa não tinha nenhum 

tipo de controle gerencial sobre o negócio, dificultando suas tomadas de decisão e 

sua visão sobre se o negocio é rentável ou não.  

Logo de inicio foi feito um trabalho de conscientização dos agricultores sobre a 

importância dessas informações. Após a coleta e a organização dessas informações 

foi possível apresentar informações importantes para a continuidade do negócio.  

As informações foram organizadas conforme o exemplo a seguir: 

 

 Quadro 1: Exemplo de organização das informações – Colheita Abobrinha 

 
Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador.  

 

Neste caso especificamente, o resultado apresentado para os agricultores foi o 

que teve maior impacto sobre a importância desse tipo de controle.  
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A plantação de abobrinha na visão dos agricultores foi a que deu mais lucro 

para eles, devido ao fato de não haver nenhum controle sobre o quanto se gasta e o 

quanto se recebe. Para eles não importava muito o quanto se gastava para produzir 

e sim quanto eles iriam receber na venda.  

Após apresentar o resultado no final do ciclo de colheita da abobrinha, eles 

perceberam que na verdade seu lucro sobre essa plantação foi muito baixo devido ao 

alto custo de produção.  

Depois de analisarem essa informação, eles decidiram descontinuar esse tipo 

de plantação por tempo indeterminado. Sendo possível, pois a descontinuidade desse 

cultivo não teria impacto significativo na venda de outros cultivos, ou seja, a empresa 

estaria atendendo normalmente a demanda de seus clientes sem essa plantação.  

Com isso eles foram aconselhados pelo pesquisador a fazer plantações que 

não tenham um custo alto de produção como a seguir podemos perceber o efeito 

positivo no próximo quadro: 

 

Quadro 2: Exemplo de organização das informações – Colheita Alface 

  
 Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador.  
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Podemos observar que o cenário nesse caso foi extremamente diferente do 

anterior. A margem de lucro foi muito boa, os custos de produção foram baixos e o 

retorno financeiro rápido; quesitos essenciais para a continuidade do negócio. 

Em relação ao estoque, a empresa já utilizava teoricamente o Just In Time, pois 

as compras de sementes, mudas, adubos e agrotóxicos são feitas apenas quando se 

faz necessário seu uso, ou seja, o armazenamento desses produtos é quase zero. 

Com isso foi aconselhado que eles mantivessem esse procedimento.  

Após finalizar o ciclo de produção das plantações estudadas, foi elaborada uma 

DRE do período de 06/2017 a 04/2018, com o intuito de ter uma visão geral do 

negócio. Com isso chegamos ao seguinte resultado: 

 

Quadro 3: DRE – 06/2017 a 04/2018 

   
Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador. 

 

Dessa forma podemos observar que a empresa obteve lucro. Porém foi 

considerado baixo pelos agricultores.  
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Neste caso o lucro ficou abaixo das expectativas devido a plantações com 

grande custo de produção, doenças que afetaram a colheita e questões climáticas, 

como chuva de granizo e geadas.  

 

A seguir apresentam-se as resposta da entrevista: 

 

 Quadro 4: Entrevista  
Fonte: Desenvolvido pelo pesquisador. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

O presente trabalho teve como objetivo o estudo da contabilidade gerencial, 

aplicada especificamente no agronegócio e em especial na produção rural familiar. 

Uma área que está em grande evolução nos tempos atuais, nos quesitos de tecnologia 

e expansão, porém na questão de gerenciamento, pode-se observar, em alguns 

casos, a escassez de informações que são necessárias para as tomadas de decisão 

e o crescimento do negócio. 

A pesquisa foi realizada em uma empresa rural que passava por dificuldades 

em seu crescimento, justamente por não ter nenhum controle e nenhuma informação 

sobre a situação atual do negócio, essenciais para as tomadas de decisão.  

Com o desenvolvimento da pesquisa os agricultores puderam perceber o quão 

importante é a contabilidade gerencial em seu negócio e como essas informações os 

ajudam na hora de decidir qual será o próximo passo para aumentar a produção e o 

lucro da empresa.   

Pudemos perceber que os primeiros números obtidos apresentaram um 

resultado não esperado pelos agricultores, o lucro baixo. E com isso eles tiveram uma 

visão melhor do negócio, conseguindo então tomar decisões que foram essenciais 

para a continuidade do negócio. Como vimos, no segundo exemplo apresentado a 
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margem de lucro foi muito maior que as margens obtidas nas colheitas anteriores à 

pesquisa.  

Perguntas Respostas 

Há quanto tempo vocês trabalham com 

agricultura? 

Trabalhamos a vida toda com agricultura, porém, 

faz 12 anos que trabalhamos com nosso próprio 

negócio. 

É a única renda da família? Não, duas pessoas da família além de ajudar na 

roça, tem emprego fixo. 

O terreno utilizado no plantio pertence 

a vocês? E qual é o tamanho da área 

dedicada ao plantio? 

 

Sim, o terreno dedicado ao plantio é de 

aproximadamente 12.000 m². 

Por que não existia uma contabilidade 

gerencial em seu negócio? 

 

Não tínhamos conhecimento nem condições de 

aplicar essa ferramenta em nosso negócio.  

Referente aos resultados apresentados 

inicialmente. Eram resultados 

esperados? 

 

Não, pois, as plantações que achávamos que deu 

um bom lucro, como a abobrinha, na verdade deram 

pouco retorno ou até mesmo prejuízo. 

Quais os benefícios que essas 

informações trouxeram para a 

continuidade do negócio?   

 

Com essas informações pudemos perceber onde 

estávamos obtendo um baixo desempenho, qual 

produção não estava alcançando o resultado 

esperado e qual estava com um custo alto de 

produção. Com isso conseguimos encontrar 

alternativas que puderam reverter essa situação, 

nos dando esperança para continuar com o 

negócio.  

Pretendem dar continuidade na 

contabilidade gerencial? E quais são os 

planos para o futuro? 

 

Com certeza, pretendemos implantar aos poucos as 

outras ferramentas gerenciais. Com isso vamos 

poder ter uma visão completa da empresa, e isso 

vai ajudar no desenvolvimento, ampliação e 

crescimento do negócio.  
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Essa pesquisa apresentou uma mudança positiva e eficaz no negócio, trazendo 

a esperança de um negócio lucrativo para os agricultores.  

 

REFERÊNCIAS  
 

ALENCAR, Vaneuton Barbosa; PIRES, Shiská Palamitshechee Pereira. 
Contabilidade Rural e Gerenciamento: O Caso dos Produtores da Região de 
Santa Fé em Boa Vista – PR. Disponível em 
<http://200.230.184.11/ojs/index.php/CCHAS/article/download/131/104> Acesso em 
02 Nov. 2017.  

 

AQUINO, Maria Vanderli de; RIOS, Ricardo Pereira. Nível de Divulgação dos Ativos 
Biológicos das Empresas de Agronegócio Citadas na BM&F Bovespa. Rev. 
Eletrônica Gestão e Negócios, v.1, n. 1, 2016.  Disponível em 
<http://s3.uninove.br/app/uploads/2016/12/08102202/1481210522-Vanderli-
Aquino.pdf>. Acesso em 25 Out. 2017. 

 

ATKINSON, Anthony A. et al. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

BIBLIOTECA FAC - SÃO ROQUE. Manual de orientações para apresentação de 
trabalhos acadêmicos. Disponível em 
<http://s3.uninove.br/app/uploads/2016/01/23115211/1508777529-1508777529-
Manual-de-Trabalhos-Academicos-ABNT-FAC.pdf> Acesso em 16 Nov. 2017. 

 

CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Pronunciamento Técnico CPC 29, 
Disponível em <http://www.cpc.org.br/CPC/Documentos-
Emitidos/Pronunciamentos/Pronunciamento?Id=60>  Acesso em 20 Out. 2017. 

 

CRC – SP, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Curso de 
Contabilidade Gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1997.  

 

CRC – SP, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Custo 
como Ferramenta Gerencial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 



  
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 
 

 

FERREIRA, Monaliza de Oliveira; RAMOS, Lúcia Maria; ROSA, Antônio Lisboa Teles 
da. Crescimento da agropecuária cearense: comparação entre as produtividades 
parciais e total. Rev. Econ. Sociol. Rural,   Brasília,   v. 44, n. 3, p. 503-524,  Sept.  
2006. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
20032006000300007&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 06 Nov. 2017.   
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-20032006000300007.  

 

HOFER, Elza; BORILLI, Selete Polonia; PHILIPPSEN, Rejane Bertinatto. 
Contabilidade Como Ferramenta Gerencial Para a Atividade Rural: Um estudo de 
Caso. Enfoque: Reflexão Contábil, v. 25, n. 3 p. 5 – 16, Set. – Dez., 2006.  Disponível 
em < http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307124269001>. Acesso em 04 Nov. 
2017.  

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

 

MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução à Contabilidade 
Gerencial. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

NORONHA, José F. Projetos Agropecuários. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

SÁ, Nívea Vasconcelos De Almeida; MAEDA, Ernesto Kenshi Carvalho; FARIA, 
Moacir Alves De. Diretrizes para elaboração de trabalhos acadêmicos (Revisado 
em 23/03/2010). São Roque: 2009. Disponível em: 
<http://www.facsaoroque.br/novo/downloads/pdf/diretrizes_fac_050410.pdf> Acesso 
em 22 out. 2017. 

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª ed. ver. E 
atual. São Paulo: Cortez, 2013.  

 



  
 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2018. 
 
 

SOUZA, Regiane Aparecida Rosa de; RIOS, Ricardo Pereira. Contabilidade Gerencial 
como Ferramenta para Gestão Financeira nas Microempresas: Uma Pesquisa no 
Município de São Roque SP. Rev. Eletrônica Gestão e Negócios, v. 2, n. 1, 2011. 
Disponível em 
<http://docs.uninove.br/arte/fac/publicacoes/pdfs/regiane_adm_2011.pdf>. Acesso 
em 01 Nov. 2017. 

 

ULRICH, Elisane Rosel. Contabilidade rural e perspectivas da Gestão no agronegócio. 
Rev. De Administração e Ciências Contábeis do IDEAU, v. 4, n. 9, Jun. – Dez., 
2009. Disponível em. 
<http://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/108_1.pdf> Acesso 
em 06 Nov. 2017.    


