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RESUMO

A contabilidade e o agronegócio são duas áreas distintas, porém que estão em
constante crescimento no Brasil. O agronegócio vem sendo uma área de destaque
na economia brasileira, estando presente em todas as regiões do país. No oeste
paranaense temos destaque na produção de grãos, bovinocultura leiteira,
suinocultura e avicultura, porém a piscicultura também está crescendo e ganhando
seu destaque na região. Com todo esse crescimento agropecuário na região oeste,
a contabilidade vem ganhando espaço na área rural.
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INTRODUÇÃO

Conforme análises realizadas pelo CNA e CEPEA (2021) com base em
dados do IBGE, mostra que depois de alcançar crescimento recorde no ano de
2020, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro, teve alta de 5,35% no
primeiro trimestre de 2021. O que faz o agronegócio ser considerado como um dos
propulsores da economia Brasileira.
O agronegócio se refere a todas as atividades econômicas relacionadas
ao comércio de produtos agropecuários, sendo elas atividades no setor de
agricultura e pecuária. No setor de agricultura se destaca a produção de pastagens
para alimentação animal, e principalmente grãos, utilizada na alimentação animal e
humana. Já no setor da pecuária, destinada quase que totalmente para a
alimentação humana, temos a bovinocultura, suinocultura, avicultura e piscicultura,
sendo elas as mais conhecidas. (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO,
FIA, 2021).
Sobretudo nas pequenas propriedades, que refletem por inúmeras vezes
em não sobreviver por muito tempo sem as informações de gerenciar sua produção,
que pode ser obtida através de um sistema de controle de custos, a ausência de
gestão nos procedimentos de manejo leva diretamente à baixa produtividade e
qualidade do produto, implicando na menor rentabilidade (SABBAG, 2019).
A contabilidade por sua vez está presente em diversos setores (OLIVEIRA,
2020), um deles é na agricultura/agronegócio e na gestão de custos, torna-se aliada
aos produtores, pois assim consegue auxiliá-los na gestão de custos produtivos,
garantindo a eles um melhor uso de recursos.

A CONTABILIDADE E O AGORNEGÓCIO

A contabilidade desde seu surgimento, desempenha grande influência sobre
as decisões dos donos de patrimônios. Porém sua relevância não era reconhecida
pelos usuários da informação contábil. Com a evolução da economia, o ambiente
empresarial se tornou mais competitivo, tornando-se necessária as análises dos
números da empresa, com a ajuda de um profissional competente, (COSTA, 2014).
Com o passar do tempo, com o aumento da necessidade por contadores, foi
se tendo definições reais da contabilidade, conforme afirma Gularte (2021), a
contabilidade é ciência teórica e prática que estuda os métodos de cálculo e registro
da movimentação financeira de uma firma ou empresa. Ou seja, de forma específica,
estuda e controla o patrimônio das empresas por meio de registros contábeis dos
fatos e suas respectivas demonstrações de resultados produzidos.
A contabilidade auxilia no processo de administração das empresas, tendo
papel crucial na tomada de decisões. São informações e relatórios que um contador
compreende e orienta o empresário no melhor caminho a seguir para mais
lucratividade e sucesso do negócio (GULARTE, 2021).
Com registros contábeis de anos anteriores, também se faz possível
análises comparativas de dados passados e presentes da situação econômica de
uma organização, sendo possível, com estes registros, a orientação de planos
futuros de empresas de diversos setores. Pois a contabilidade é muito ampla,
presente nos mais diversos setores, sejam eles, financeiro, fiscal governamental,
rural, internacional, bancário, imobiliário, auditoria, perícia, social e gerencial,
(OLIVEIRA, 2020).
Já em meio rural, de acordo com Manes (2021), pode se dizer que a
contabilidade entra como a ciência contábil aplicada à realidade dos negócios

agropecuários, que precisam registrar e analisar seus dados financeiros e
econômicos da mesma forma que os empreendimentos urbanos.
Conforme com Kruger et. al. (2009), a Contabilidade Rural possui inúmeras
finalidades relacionadas ao controle e planejamento das atividades do meio rural,
independente das atividades realizadas na propriedade, torna-se um mecanismo de
apoio a tomada de decisão, pois fornece informações sobre condições de expandirse, sobre a necessidade de redução de custos ou despesas, necessidades de
buscar recursos, possibilidades de investimentos etc.
O agronegócio apresentando significativa evolução nos últimos anos, a
contabilidade rural passa a ter um papel importante e ser mais aceita no meio rural,
pois com informações de formação e avaliação de estoques e preço de custo e valor
de mercado, depreciação de máquinas e equipamentos, fica mais fácil mensurar
receitas e despesas, e facilita para o gestor na tomada de decisões, (Fonseca et. All)
Com isso, para que o agronegócio, ou mesmo a propriedade rural obtenha
sucesso, é necessário que o empresário tenha informações precisas do seu negócio,
e a contabilidade rural oferece dados verdadeiros para uma decisão confiável. É
preciso uma boa administração que conheça bem o cenário da empresa rural, a
contabilidade rural é uma boa aliada para tomada de decisões, (Fonseca et. al,
2015).
Para Crepaldi (2012, p.83):
No momento em que se avalia a importância da Contabilidade Rural em
gerar informações para a tomada de decisões, a empresa, para obter
sucesso, deverá estar subordinada a uma administração eficiente, e isso
requer conhecimento do negócio, do capita, da especialização e da
modernização da agropecuária. É justamente nesses aspectos que a
empresa rural apresenta carências e prejudica todo um processo de
desenvolvimento e modernização do setor.

O agronegócio é o reflexo do que uma empresa rural produz, e como toda
empresa é necessário ter planejamento e administração. Por isso deve ser feito
corretamente a contabilidade, pois dessa forma é que se consegue realizar e
evidenciar se a empresa está tendo rentabilidade e crescimento ou se somente está
tendo prejuízo. Através dos dados coletados para elaboração dos balanços e

demonstrativos teremos as informações necessárias para realizar a apuração dos
resultados (FONSECA et. al. 2015, p.8).
Crepaldi (2012, p. 95) fala que:
A 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 uma 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 proprietário rural. 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.

Com o agronegócio cada vez mais tendo destaque no mundo tornou-se
necessário uma contabilidade específica para que se possa saber o real retorno da
atividade desenvolvida e se saber onde é necessário melhorar, (Fonseca et. al).
Assim destaca Camargo (2004, p.2):
Com a concorrência acirrada, e a busca por melhores produtos surge a
necessidade de uma contabilidade diferenciada para a atividade rural, que
desenvolva informações concretas para que o empresário rural consiga
distinguir em sua propriedade o real desempenho de seu negócio.

Ainda em Camargo (2004, p. 3) enfatiza que “Dessa maneira, a
contabilidade desenvolvida e aplicada no gerenciamento da propriedade rural será
uma ferramenta indispensável para todos os produtores rurais, até os que não
possuem estrutura suficiente para manter um controle de seus custos, despesas e
receitas em suas propriedades rurais”.
Evidencia um importante uso da Contabilidade Rural para o
desenvolvimento do agronegócio, mostrando ser indispensável o uso do
gerenciamento de uma atividade vinda do agronegócio, mostrando a seus usuários
uma forma de uma administração mais consistente e confiante (FONSECA et. al.
2015, p. 9).
Com isso, a contabilidade de custos torna-se grande aliada ao agronegócio,
onde Marques (2018) afirma que a contabilidade de custo é uma parte da
contabilidade geral de uma empresa, sendo mais voltada para o estudo racional

dos gastos realizados.
Schultz (2019), complementa que contabilidade de custos é a forma eficaz
de analisar todos os gastos de uma empresa, permitindo a identificação de
melhorias e a tomada de decisões com base em evidências.
A contabilidade de custos é uma ferramenta essencial para as empresas que
procuram ter um acompanhamento mais próximo de suas despesas em maneira
geral. Ela auxilia as empresas, de maneira que estas tenham maior controle sobre
as quantidades de produtos produzidos, estabelece metas de custos para
determinado período, e crie um sistema de controle de custos, para assim permitir
uma análise do período (REIS, 2018).
A contabilidade de custos tem então o objetivo de gerar informações
fundamentais para o planejamento estratégico, determinando custos de produção e
auxiliando a tomada de decisões, sejam elas em empresas, indústrias, ou mesmo
em empresas rurais. De forma de listagem de custos diretos e indiretos, despesas e
receitas da produção de determinado período. (SANTOS, 2019).
De acordo com Zanluca,
Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a aquisição,
conversão e outros procedimentos necessários para trazer os estoques à
sua condição e localização atuais, e compreende todos os gastos incorridos
na sua aquisição ou produção, de modo a colocá-los em condições de
serem vendidos, transformados, utilizados na elaboração de produtos ou na
prestação de serviços que façam parte do objeto social da entidade, ou
realizados de qualquer outra forma.

Os custos podem ser divididos em custos diretos e indiretos, os custos
diretos são aqueles que podem ser identificados e diretamente atribuídos a cada
produto ou serviço sem dificuldades, incluídos diretamente no cálculo dos produtos,
como por exemplo as matérias-primas. Já os custos indiretos são aqueles não tão
claros de atribuir a um bem ou função, ou seja, não estão explícitos no produto ou
serviço adquirido, como por exemplo a energia elétrica aplicada na produção,
(ESAGJR, 2019).
Diferente de custo, as despesas não têm ligação direta com a produção,
mas seu resultado pode influenciar no aumento ou queda da receita da empresa, ou

seja, a despesa pode ser classificada como tudo aquilo que uma companhia precisa
ter para oferecer as condições de funcionamento (Anthony).
De acordo com Hendriksen e Van Breda (1999, p 224), as receitas são:
Entradas ou outros aumentos de ativos de uma entidade, ou liquidações de
seus passivos (ou ambos), decorrentes da entrega ou produção de bens,
prestações de serviços, ou outras atividades correspondentes a operações
normais ou principais da entidade.

Sendo assim, as receitas são classificadas como um direito que a empresa
tem a receber de um determinado montante, no imediato ou no futuro, como por
exemplo a venda de um bem, prestação de serviço ou venda de produtos (OFFICE
SYSTEM, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer da pesquisa pode-se contatar o avanço da contabilidade nos
mais diversos setores, pois com o passar do tempo e o crescimento econômico de
empresas, torna-se necessário o auxílio da contabilidade.
No agronegócio não é diferente, pois conforme os dados apresentados, o
agronegócio está em constante crescimento na economia brasileira, sendo assim a
contabilidade também pode ser aplicada neste setor, principalmente na gestão dos
custos produtivos, como a divisão das receitas e despesas produtivas de diferentes
atividades que podem estar inseridas numa mesma propriedade.
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