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Resumo: O presente artigo tem como tema central a aplicação da contabilidade 

pelos pequenos produtores agropecuários. Através do estudo realizado, visou-se 
comprovar a importância da aplicação da contabilidade como instrumento de 
controle nas pequenas propriedades rurais.De forma específica, o trabalho visou a 
apresentação dos conceito da Contabilidade, demonstrando sua importância para a 
gestão das organizações. Outro objetivo específico foi a conceituação da 
Contabilidade Rural com o levantamento dos mecanismos contábeis que podem ser 
úteis para os pequenos produtores no desempenho de suas atividades. Para a 
elucidação do tema proposto, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre o tema, ressaltando-se os principais conceitos norteadores da pesquisa bem 
como apontando os principais estudiosos sobre o tema.Na segunda fase dos 
trabalhos, foi realizado um levantamento de dados nos artigos científicos publicados 
sobre a aplicação das ferramentas contábeis nas pequenas propriedades 
rurais.Posteriormente, foi produzida a análise dos resultados obtidos, classificando 
assim a pesquisa realizada como: aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica. 
Os resultados encontrados apontam que ainda existe uma grande resistência por 
parte dos pequenos produtores à aplicação das ferramentas contábeis em seus 
agronegócios. Contudo, verificou-se que esse setor está em constante expansão, 
uma vez que os pequenos produtores vem, cada vez mais, compreendendo que o 
uso da contabilidade rural pode trazer inúmeros benefícios promovendo o 
crescimento de seus empreendimentos. 

 
Palavras – chave: Contabilidade Rural; Custos, Agronegócio. 
 
1. Introdução 

 

 

A aplicação da Contabilidade nas atividades rurais de pequenos produtores 

agropecuários.  

 A Contabilidade Rural é denominada a contabilidade geral aplicada às 

empresas rurais Ou seja, é a aplicação das ferramentas da contabilidade financeira 

nas propriedades onde se desenvolvam atividades rurais. (MARION, 2015) 
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Com os avanços tecnológicos, é crescente a busca de equipamentos que 

maximizem a produtividade e o lucro na venda dos produtos agropecuários. No 

mesmo sentido, desenvolvem-se ferramentas de gestão para a execução dessas 

atividades. 

 Apesar de não existir legislação que exija que o produtor rural pessoa física 

apresente demonstrações contábeis de suas atividades, essas demonstrações 

devem e podem ser usadas como ferramenta que auxilia no caminho a ser traçado 

para o alcance de metas de crescimento patrimonial. (CHAGAS, 2014).   

Contudo, os pequenos produtores rurais, na maioria das vezes, não tem 

acesso a esses avanços e continuam a exercer suas atividades de maneira precária, 

realizando as tarefas braçais da mesma forma que aprenderam com seus pais e não 

utilizando técnicas organizacionais que poderiam auxiliar o crescimento econômico 

das atividades desenvolvidas (HOFER, 2011).  

 Dessa maneira, o questionamento a ser abordado por essa pesquisa é: 

‘’técnicas contábeis podem ser instrumentos de controle que auxiliam os pequenos 

produtores rurais no desenvolvimento de suas atividades?’’ 

 Nesse aspecto, salienta-se que o objetivo geral que norteia a realização do 

trabalho é apresentar e comprovar a importância da aplicação da contabilidade 

como instrumento de controle nas pequenas propriedades rurais. 

Os objetivos específicos do estudo são: Apresentar a contabilidade como 

ferramenta que auxilia a administração nas pequenas propriedades rurais, 

conceituar a Contabilidade Rural e analisar os mecanismos contábeis que podem 

ser úteis aos pequenos proprietários rurais no desenvolvimento de suas atividades e 

analisar os benefícios da contabilidade para as atividades do agronegócio. 

Nessa perspectiva, a presente pesquisa justifica-se pela necessidade de 

aplicar mecanismos contábeis para auxiliar os gestores rurais na administração de 

suas atividades, objetivando a continuidade e o crescimento das pequenas 

propriedades rurais. Outro motivo que explica o presente estudo é  a busca 

contribuirá para o desenvolvimento da Contabilidade Rural, tendo em vista a 

deficiência de estudos nessa área, e beneficiar não somente ao público alvo 

(pequenos produtores agropecuários), mas também a acadêmicos em Ciências 

Contábeis e profissionais da área.  
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Diante dessa perspectiva, para os acadêmicos em Ciências Contábeis e 

profissionais da área, a pesquisa é relevante, uma vez que viabiliza o auxílio em 

descobertas e também contribui para a própria aplicação das técnicas de controle 

contábil nas propriedades rurais. Para o pequeno produtor rural, por sua vez, a 

busca apresentada é importante, por representar um meio de conhecimento, que 

objetiva aperfeiçoar o ciclo produtivo de seu trabalho, aplicando técnicas contábeis 

que viabilizem uma maior lucratividade na venda dos produtos agropecuários, 

produzidos em sua propriedade, com base na aplicação dos instrumentos de 

controle contábil. 

Com relação à metodologia utilizada destaca-se que o trabalho baseia-se 

essencialmente em pesquisa bibliográfica visando explorar os referenciais teóricos já 

publicados sobre o tema, abordando o assunto de maneira qualitativa a aplicação da 

contabilidade rural nas pequenas propriedades rurais.  

 

2. Referencial Teórico 
 

 Para a elaboração da base teórica do presente estudo, foi efetuada através 

pesquisa documental na doutrina já existente a respeito da contabilidade rural, bem 

como foi realizada uma análise pormenorizada dos artigos acadêmicos  já 

publicados que relacionam a contabilidade rural e as vantagens de sua aplicação 

diretamente nas pequenas propriedades rurais.  

 
  2.1 A Contabilidade enquanto instrumento de gestão 
 

Para a abordagem do assunto preterido, é inicialmente necessário 

compreender o conceito da contabilidade em geral visando demonstrar a grande 

relevância dessa ciência para a gestão de todas as entidades, conforme fica 

evidente a seguir.  

Segundo disserta Mondoto (2015, p.37) ‘’A Contabilidade é uma ciência social 

que estuda o Patrimônio de uma entidade econômico-administrativa, pessoa física 

ou jurídica, com o objetivo de obter registros classificados e sintetizados dos 

fenômenos que afetam a sua situação patrimonial e financeira. ‘‘ 

Nesse aspecto,  também destaca-se que a contabilidade é uma ciência que 

analisa os fenômenos peculiares à gestão financeira de uma entidade através de 



4 

 

técnicas e procedimentos específicos, sendo sua área de aplicação as entidades de 

maneira geral, ou seja, a contabilidade pode ser aplicada onde exista uma 

organização de pessoas e recursos direcionados a objetivos comuns. (CARDOSO 

NETO, 2011).  

Sendo assim, ressalta-se que a ciência contábil está ligada à gestão do 

patrimônio, objeto essencial de todas as entidades, vez que vivemos em uma 

economia capitalista que visa de forma geral o lucro em todos os empreendimentos.  

Ainda sobre a conceituação da contabilidade, Monteiro (2013, p. 21) disserta 

que: 

 

(...) a Contabilidade surge como um sistema de informação, onde os 
dados( factos contabilisticos) são processados com a finalidade de 
fornecer, aos distintos utilizadores ( internos e externos) informação 
de natureza financeira, sob forma de demonstrações financeiras ( 
tais como Balanço e a Demonstração de Resultados) que lhes 
permita apoiar a tomada de decisão.  
 

A contabilidade geral é, portanto, uma ciência que controla e administra as 

movimentações de recursos que afetam a situação financeira de qualquer 

organização, uma vez que se visa o registro e gestão dessas movimentações por 

técnicas inerentes à atuação do profissional da contabilidade. 

O contador é, sobretudo, responsável pela elaboração de demonstrações 

financeiras das entidades, e nesse sentido, destaca Mondoto (2015, p. 38): 

 
O grande desafio do profissional de Contabilidade é o registro e a 
classificação de dados semelhantes (fatos contábeis) para sua 
posterior sintetização em contas nos relatórios financeiros que serão 
analisados pelos públicos interno e externo interessados em 
informações da entidade (empresa). Esses relatórios financeiros são 
chamados de demonstrações financeiras.  

 
Nas palavras do contabilista Cardoso Neto (2011, p.181), as demonstrações 

contábeis ‘’são aquelas que visam informar a quem for de interesse sobre as 

condições econômicas financeiras de determinada entidade. ’’ 

Diante do exposto, observa-se a importância da ciência contábil dentro do 

contexto econômico em geral. Por possuir uma vasta abrangência, a ciência contábil 

se desmembra em diversos ramos de atuação, visando, cada vez mais, o 
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desenvolvimento e especialização das técnicas contábeis em cada área 

determinada.   

 Nesse sentido, Hofer (2011, p. 30) informa que com o passar dos anos e 

com a evolução das empresas tornou-se necessária a realização de controle das 

informações para a realização das tomadas de decisões acerca dos negócios e 

assim surgiram diversos ramos da contabilidade sendo um dos principais deles, a 

contabilidade de custos e a contabilidade gerencial. 

 No que tange ao surgimento da contabilidade de custos, insta salientar que 

esse ramo da ciência contábil é utilizado para identificar, mensurar, registrar e 

informar os custos dos produtos, mercadorias ou serviços vendidos, aplicando os 

princípios contábeis da mesma forma que a contabilidade geral, mas, com a 

finalidade de se apurar resultados e valorizar os estoques, alertando os 

administradores para resultados que exijam correção (SILVA, 2007). 

A contabilidade de custos é uma área importante para os negócios em geral, 

uma vez que auxilia no cálculo dos valores referentes aos produtos comercializados 

pelas organizações, sendo uma essencial ferramenta para culminar na análise e 

tomada de decisões. 

Nesse aspecto, é importante deixar claro que a contabilidade de custos 

abrange o auxílio à administração no processo de tomada de decisões, de 

avaliações das atividades realizadas, do controle operacional e planejamento das 

atividades futuras do negócio. (HOFER et al , 2011). 

 Mesmo que administradas em consonância com que preleciona a doutrina 

da administração dos negócios, em geral, as empresas não poderiam funcionar de 

forma eficiente sem a realização da contabilidade de seus custos uma vez que as 

movimentações financeiras promovem o sucesso ou fracasso das empresas e é a 

ciência contábil a responsável por essa gestão.  

 Sendo assim, Silva et al (2012, p.3) descrevem como a contabilidade de 

custos atua enquanto instrumento de gestão, ressaltando que ela ‘’representa um 

instrumento de gestão para as empresas, pois através de informações precisas e 

verdadeiras, apresentadas por seus demonstrativos contábeis e/ou relatórios 

gerenciais, os gestores e os usuários da informação contábil podem mensurar o 

desempenho da organização, traçando planejamentos, controles e tomando 

decisões a partir dessas informações.’’ 
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Isso posto, cabe ressaltar também que a contabilidade de custos é um 

instrumento hábil a favorecer a gestão também das empresas rurais, sendo sua 

correta e efetiva aplicação o objeto primordial de estudo dessa pesquisa. 

Portanto essa perspectiva, verifica-se que para a realização dos 

procedimentos contábeis em qualquer ramo de gestão é necessário desempenhar 

uma série de procedimentos que viabilizem a ocorrência de tais atividades. Desse 

modo, é sabido que o controle está estreitamente ligado ao planejamento, uma vez 

que este determina quais serão os objetivos a serem alcançados, enquanto que 

aquele verifica se os mesmos estão sendo atingidos, o que permite conhecer a 

situação da organização, acompanhar seu desempenho e determinar as correções 

necessárias para mantê-la no rumo desejado (VIEIRA ET AL, 2015).  

  Nas palavras de Padoveze (2004), a Controladoria pode ser conceituada 

como a Ciência Contábil evoluída, ou seja, aquela que em função do alargamento do 

campo de atuação em relação à Contabilidade recebe a denominação de 

Controladoria.  

Nesse aspecto, a Controladoria é a utilização plena da Ciência Contábil, 

cabendo àquela a implementação, desenvolvimento, aplicação e controle de todo o 

ferramental desta, com uma visão multidisciplinar, utilizando-se inclusive de 

conhecimentos, métodos e técnicas de outros ramos do conhecimento ligados à 

gestão econômica empresarial, tais como a Administração, Economia e Estatística. 

(VIEIRA ET AL, 2015).  

 Em síntese, destaca-se que a controladoria é a responsável pelo sistema de 

informação contábil gerencial das empresas e sua missão é assegurar o resultado 

da organização. Para isso ela deve atuar fortemente em todas as etapas do 

processo de gestão da empresa, sob pena de não exercer adequadamente sua 

função de controle e reporte na correção do planejamento, (PADOVEZE, 2000, p. 

122).  

Sendo assim, o papel da Controladoria é oferecer aos gestores os subsídios 

necessários para o planejamento e controle das atividades operacionais, comerciais, 

financeiras, administrativas, tributárias, entre outras. Ou seja, cabe à controladoria 

manter o monitoramento permanente sobre os diversos departamentos e atividades 

da organização, de modo a conhecer todos os níveis desde o operacional e tático 

até o estratégico (OLIVEIRA ET AL, 2005). 
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Nas organizações de pequeno porte, as atividades de controle geralmente 

são exercidas pelos próprios proprietários uma vez que os mesmos têm condições 

de acompanhar as atividades de todas as áreas da empresa (VIEIRA ET AL, 2015). 

   Esse controle contábil também pode se aplicado nas empresas rurais e, 

sendo assim, Crepaldi (2012) citado por Marcussi et al (2014, p.2) informa que a 

empresa rural pode ser conceituada como a entidade rural que pode ser uma 

pessoa física ou jurídica, que tenha algum patrimônio como fazenda ou sitio e que, 

no local, desenvolva algum tipo de atividade como a plantação de soja, milho ou 

cana de açúcar ou ainda a criação de animais como carneiro, ovelha ou gado, com 

objetivo de obter produtos que venham satisfazer às necessidades humanas, 

representa a agricultura. 

 

2.2 A importância da aplicação da Contabilidade Rural pelos pequenos 

proprietários agropecuários 

  
Tratando-se da contabilidade aplicada em meio rural, observa-se que este é 

um ramo específico da ciência contábil e possui peculiaridades especiais para este 

ramo de atuação, o que torna necessário para o desenvolvimento deste estudo, a 

revisão bibliográfica a respeito dos conceitos básicos da contabilidade rural 

especificamente. 

Nas palavras de Marion (2012,p.21) a contabilidade rural ‘’é a contabilidade 

geral aplicada às empresas rurais’’. Ou seja, é a aplicação das ferramentas da 

contabilidade financeira em geral nas propriedades onde se desenvolvam atividades 

rurais.  

No mesmo sentido, disserta Armelin Filho (2011 p.13): 

 
A contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Os registros 
referentes à contabilidade, datam desde os sumérios. Existem 
diversos conceitos contábeis para os inúmeros segmentos desta 
ciência, tais como: de custos, comercial, industrial, bancária, etc.  

  

  Sendo assim, verifica-se que dentre os inúmeros segmentos da 

contabilidade rural pode ser conceituada também como umas das ferramentas que 

oferece relevantes informações para a tomada de decisão e possibilita definir os 

pontos fracos e fortes do empreendimento rural. (CHAGAS et al, 2011, p. 3). 
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   Por ser um ramo de atuação peculiar, a contabilidade rural tem 

também uma finalidade específica às demandas existentes nessa área. Nesse 

aspecto, Hofer et. al ( 2011, p. 6) asseveram:  

 

 A contabilidade rural, dentro do sistema de informações da empresa 
rural, auxilia sobremaneira na geração de informações para o 
planejamento e o controle das  atividades e, por conseqüência, na 
sua estrutura. Quer seja na apresentação das informações, quer no 
registro e avaliação, ela deverá atender a essa finalidade.  
 

Historicamente, observa-se que os primeiros vestígios da existência da 

contabilidade se relacionam às atividades do meio rural, atividades agrícolas ou 

zootécnicas, contudo, a humanidade evoluiu e a contabilidade também atendendo a 

diversos grupos de usuários sendo esses com interesses distintos, serve como 

instrumento de controle e planejamento das atividades, gera informações para a 

tomada de decisões, possibilita analisar o cenário onde cada entidade atua. 

(KRUGER ET AL, 2011).  

Não existe legislação que exija que o produtor pessoa física apresente 

demonstrações contábeis de suas atividades, no entanto, essas demonstrações 

devem ser usadas como ferramentas que auxiliem no caminho a ser traçado para o 

alcance de metas de crescimento patrimonial (CHAGAS, 2014). 

 As pesquisas de Kruger et al (2011) também demonstram a importância da 

contabilidade rural para a gestão das propriedades rurais e também para a 

economia brasileira, vejamos: 

 

As atividades rurais movimentam o agronegócio brasileiro e dados do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento refletem a 
competitividade brasileira no cenário mundial, com superávit 
comercial e exportações com recordes históricos, como nos casos 
dos produtos agrícolas: milho, soja, algodão, cana-de-açúcar, cacau, 
entre outros, exportações de origem animal (carne bovina, suína, 
etc.) e diversos produtos agroindustrializados que configuram 
inúmeras empresas agroindustriais no cenário mundial. 

 

Sendo assim, a presente pesquisa se baseia na aplicação da contabilidade 

rural para a demonstração da importância da ciência contábil como instrumento de 

gestão para os pequenos produtores agropecuários.  
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2.3  As pequenas propriedades rurais e o crédito agrícola 

 

Visando vislumbrar a importância da aplicação da contabilidade em meio 

rural, é necessário demonstrar que as pequenas propriedades agrícolas recebem 

determinados incentivos do governo a fim de viabilizar o desenvolvimento dessas 

atividades.  

 Nessa perspectiva, o crédito rural surgiu no Brasil na década de sessenta, 

com uma filosofia própria e diferente das demais linhas de financiamento praticadas 

pelos agentes financeiros. (HOFER ET AL, 2011).  

  Dessa maneira, com o advento da Lei 4.829 de 5 de novembro de 1965, foi 

institucionalizado o crédito rural em nosso país visando atingir os seguinte objetivos, 

conforme pode ser observado no artigo 3°: 

 
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, 
inclusive para o armazenamento, beneficiamento e industrialização 
dos produtos agropecuários, quando efetuado por cooperativas ou 
pelo produtor na sua propriedade rural; 
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a 
comercialização de produtos agropecuários; 
III - possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, 
notadamente, pequenos e médios; e 
IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção, 
visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida 
das populações rurais, e à adequada defesa do solo; 

 

 Após a instituição do crédito agrícola as atividades rurais ganharam destaque 

na economia de nosso país, uma vez que foi concedido aos proprietários desse 

setor, a possibilidade de expandir seus negócios e investir no custeio de ferramentas 

de produção e comercialização de seus produtos. (HOFER ET AL, 2011).  

Nesse contexto, no ano de 1965 foi criado pelo governo o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) que destina-se a atender de 

forma diferenciada os mini e pequenos produtores rurais que desempenhem suas 

atividades laborais em conjunto com sua família.  

MATEI (2007, p. 144) disserta apresentando o contexto em que a medida do 

governo para incentivar a agricultura familiar foi instituída em nosso país, vejamos: 

 

(...) Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) surgiu, atendendo-se a uma antiga reivindicação das 
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organizações dos trabalhadores rurais, que colocavam a 
necessidade da formulação e implementação de políticas de 
desenvolvimento rural específicas para o segmento numericamente 
mais importante, porém o mais fragilizado da agricultura brasileira, 
tanto em termos de capacidade técnica como de inserção nos 
mercados agropecuários. Aqui deve-se ressaltar que o movimento 
sindical rural, através de suas organizações e de suas lutas das duas 
últimas décadas, desempenhou um papel decisivo na implantação 
desse programa, o qual também favoreceu o atendimento de uma 
outra bandeira histórica dos trabalhadores rurais: o acesso, por parte 
dos agricultores familiares, aos diversos serviços oferecidos pelo 
sistema financeiro nacional. 

 

Logo, verifica-se que além do incentivo governamental os pequenos 

proprietários contam com uma relevante participação sindical na defesa de seus 

direitos e na conscientização dos deveres desses produtores.  

Dentre as vantagens do PRONAF, Hofer et al (2011) destacam que o produtor 

tem facilidade em conseguir uma série de financiamentos e investimentos com 

encargos e condições reduzidas, que são adaptadas à realidade da agricultura 

familiar. Além disso, o programa também concede condições de agilidade desses 

benefícios sem custos adicionais com o possível aumento de renda mediante a 

melhoria da produtividade da atividade rural (HOFER ET AL, 2011).  

Em contrapartida aos benefícios ora apresentados, o pequeno produtor rural 

precisa preencher a uma série de requisitos para se beneficiar do programa 

governamental e é ai que se pode verificar a relevância da aplicabilidade da 

contabilidade rural nas pequenas propriedades.  

Nesse sentido, HOFER ET (2011, p.34) apontam os requisitos necessários 

para ser beneficiário do PRONAF, vejamos: 

 
(...) (a)explorarem terra na condição de proprietário, posseiro, 
arrendatário, parceiro ou concessionário do Programa Nacional de 
Reforma Agrária; b) residam na propriedade ou em local próximo; c) 
possuam, no máximo 4 módulos fiscais (6 módulos fiscais, no caso 
de atividade pecuária); d) tenha o trabalho familiar como base da 
exploração do estabelecimento; e) tenham renda bruta anual no 
máximo R$ 110.000,00. 

 

Diante do exposto, observa-se que as ferramentas contábeis podem auxiliar 

os pequenos proprietários não somente na gestão de seus negócios, mas também 
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viabilizar a concessão de benefícios concedidos pelo governo para o incentivo da 

expansão dessas atividades.  

 

2.4 Os benefícios da implementação da contabilidade nas pequenas 
propriedades rurais  

 
Diante da base teórica apresentada, diversos pesquisadores realizaram 

estudos a fim demonstrar na prática os benefícios do uso de ferramentas contábeis 

nas pequenas propriedades rurais.  

Sob essa perspectiva, cabe salientar a pesquisa realizada por Hofer et al 

(2011) visando verificar a aderência à utilização de controles pelos gestores do 

agronegócio de pequenos e médios produtores rurais na região oeste do estado do 

Paraná para a gestão de suas atividades. Neste estudo, os autores chegaram a 

conclusão que naquela localidade a grande maioria dos pequenos e médios 

proprietários rurais apresentam uma resistência a adotar ferramentas contábeis 

como instrumento de gestão, mas que 100% deles se interessa pelos benefícios 

provenientes do crédito agrícola concedido pelo governo.  

Sobre essa temática, cabe também destacar a discussão levantada pelas 

pesquisas desenvolvidas por Borrilli et al (2008), que apontaram que a contabilidade 

rural era utilizada pelos pequenos proprietários na cidade de Toledo- Pr somente 

para fins tributários, uma vez que tais proprietários rurais também resistiam à aplicar 

a ciência contábil como ferramenta de gestão.  

As pesquisas de Kruger et al (2009) revelaram que nas pequenas 

propriedades do município de Aguas do Chapecó (SC) existe a possibilidade de 

expansão das atividades contábeis de natureza rural, uma vez que alguns 

proprietários necessitam de controles contábeis para atividades simples como, por 

exemplo, separar os gastos pessoais com o de produção. 

Um recente estudo desenvolvido por Melo et al (2016) apontou que ainda que 

exista informalidade na gestão, a grande maioria dos pequenos produtores rurais da 

cidade de Patos/MG já tem acesso a ferramentas contábeis ligadas ao planejamento 

financeiro contábil, ressaltando que na medida que os empreendimentos vão se 

desenvolvendo a aplicação da contabilidade torna-se mais necessária e os 

pequenos produtores enxergam nela uma estratégia para a maximização dos lucros 

e resultados. 
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Nessa perspectiva, observa-se que todos os estudos desenvolvidos apontam 

que ainda existe uma resistência e também uma determinada falta de orientação por 

parte dos pequenos produtores rurais no que tange aos benefícios do uso das 

ferramentas contábeis.  Contudo, verifica-se que essa área contábil está em 

constante expansão já que cada vez mais, os pequenos empresários ruralistas 

passam a compreender a necessidade de aplicar as ferramentas contábeis como 

auxiliares da gestão e tomada de decisão no agronegócio. 

 

3. Metodologia 
 

 O estudo realizado trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, ou seja, 

a pesquisa tem como objetivo gerar conhecimentos que viabilizem a aplicação 

prática da solução do problema da pesquisa proposto, que é a importância da 

aplicação da contabilidade rural nas atividades rurais dos pequenos produtores 

agropecuários.  

Sobre esse tipo de natureza de pesquisa Castilho et al. (2011, p.16)  

asseveram que : 

 
A pesquisa aplicada visa aplicações práticas, com o objetivo de 
solucionar problemas que surgem no dia a dia, que resultam na 
descoberta de princípios científicos que promovem o avanço do 
conhecimento nas diferentes áreas. Ela se empenha em 
desenvolver, testar e avaliar produtos e processos, encontrando 
fundamentos nos princípios estabelecidos pela pesquisa básica e 
desenvolvendo uma tecnologia de natureza utilitária e finalidade 
imediata. 
 

 

Quanto à maneira de abordagem do problema pesquisado, o estudo se dará 

de maneira qualitativa, tendo em vista que o foco da pesquisa é o procedimento 

contábil aplicado nas pequenas propriedades rurais e o significado da aplicação da 

contabilidade rural para a economia de nosso país.  

 

Dessa forma Sílvio Luís de Oliveira (2004, p. 117) destaca  que:  

 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a 
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada 
hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
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compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por 
grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança. 

 

A pesquisa a ser realizada tem objetivos característicos, que a classificam 

como exploratória uma vez que se pretende tornar explícita a importância da 

aplicação da contabilidade rural nas pequenas propriedades.  

A respeito da pesquisa exploratória, Castilho et al (2011, p. 17) ressaltam 

que: 

 

(...) é o primeiro passo do trabalho científico. Geralmente é a 
bibliográfica, pois se avalia a possibilidade de desenvolver uma 
pesquisa sobre determinado assunto. Na ciência jurídica abrange 
também as legislações e as jurisprudências. Visa oferecer 
informações sobre o assunto, definir os objetivos da pesquisa e 
orientar a formulação da 
Hipótese.  

 

Os procedimentos técnicos que serão aplicados no estudo apresentado 

fazem a pesquisa ser classificada, como bibliográfica, tendo em vista que todo o 

trabalho será elaborado com fundamento em material já publicado, sendo 

constituído principalmente por artigos científicos já publicados sobre a aplicação da 

contabilidade no meio rural.  

A respeito da pesquisa bibliográfica, destaca-se o que ensina o doutrinador 

Gil (2002, p.44): 

 

A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 
Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de 
trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas 
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. Boa parte dos 
estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas 
bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que 
se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, 
também costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente 
mediante fontes bibliográficas. 

 

Diante do exposto, demonstra-se que a pesquisa realizada tem 

características peculiares à temática escolhida e visará apontar os resultados 

obtidos durante a realização dos trabalhos. 
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4.Considerações Finais 

 

O presente estudo visou apresentar e comprovar a importância da aplicação 

da contabilidade como instrumento de gestão nas pequenas propriedades rurais. 

Essa temática, foi escolhida visando também a melhor compreensão da 

contabilidade rural e dos conceitos que ela abrange, analisando os benefícios de sua 

aplicação para os pequenos produtores  do meio rural.  

Diante desse contexto, o questionamento que motivou a pesquisa realizada 

foi : ''As técnicas contábeis podem ser instrumentos de controle que auxiliem os 

pequenos produtores rurais no desenvolvimento de suas atividades:''  

Visando comprovar a hipótese levantada na fase de planejamento da 

realização deste trabalho, foi realizado um levantamento bibliográfico na doutrina 

existente  a respeito dos principais conceitos que permeiam a temática apresentada. 

Além disso, foi realizada uma pesquisa aos principais trabalhos acadêmicos 

publicados que tratam do assunto escolhido, visando analisar os benefícios da 

aplicação dos instrumentos contábeis nas propriedades supramencionadas.  

Durante a realização deste estudo, foi possível verificar que a maioria dos 

pequenos produtores apresentam resistência ao uso dos instrumentos contábeis, 

contudo, grande parte deles já vislumbra na aplicação da contabilidade uma 

estratégia para o controle de seus negócios. 

Sendo assim, verifica-se que a contabilidade rural nos pequenos 

empreendimentos rurais está em constante expansão e é uma área que carece 

estudos acadêmicos e investimento na conscientização de todos os envolvidos.  

Outro ponto abordado por esse trabalho, foi a concessão de créditos agrícolas 

aos pequenos produtores ruralistas. Nos artigos acadêmicos publicados, observou-

se que apesar da resistência em aplicar a contabilidade em seus meios de 

produção, praticamente todos os produtores têm interesse ou já se beneficiaram 

com os empréstimos e financiamentos oferecidos pelo programa do governo 

PRONAF, que visa a expansão da agricultura familiar em nosso país.  

Diante do exposto, os benefícios da aplicação da contabilidade nas pequenas 

propriedades rurais ultrapassam a facilitação dos meios de produção e alcançam 

também a possibilidade de expansão desses negócios, amparados pelo incentivo 
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governamental oferecido pelas condições da concessão do crédito agrícola no 

Brasil.  

Em suma, verificou-se também a necessidade de se continuar desenvolvendo 

pesquisas nessa área de atuação.Uma vez que existe escassez de publicações 

sobre esse assunto de maneira prática. Logo, uma sugestão para a realização de 

pesquisas nessa temática seria o desenvolvimento de um estudo de caso com 

algum produtor que se propusesse à aplicar ferramentas da contabilidade em seu 

empreendimento em determinado período e em seguida, apresentasse as vantagens 

dessa aplicação baseado na melhora de seus lucros e resultados.  

Diante de todo o exposto, conclui-se que a contabilidade rural é uma 

importante área da ciência contábil e possui um grande campo de expansão em 

nosso país, baseado no grande números de pequenos proprietários ruralistas que 

compõem a nossa economia e na necessidade de conscientização destes a respeito 

dos benefícios da aplicação dos instrumentos da contabilidade no controle de seus 

empreendimentos. 
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