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CONTABILIDADE 
COMO INSTRUMENTO 

DE GESTÃO NO 
AGRONEGÓCIO
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Qual o grande desafio 
do agronegócio no 
mundo de hoje???

CUIDAR 
DAS 

PESSOAS
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Cuidar das pessoas 
para que?

Para que tenham 
alimentos, 

dignidade e 
longevidade
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Principal desafio para a contabilidade no 
agronegócio

Ø Ajudar o agronegócio a cuidar de pessoas
através da geração de renda, preservação do
habitat e produção de alimentos para o mundo
(crescimento necessário de 60% nos próximos
anos)

Ø Tornar-se compreensiva para o usuário que
tem pouco conhecimento da ciência e dos
instrumentos de gestão.
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QUAL O PAPEL DA CONTABILIDADE 
NAS EMPRESAS DO AGRONEGÓCIO? 

Mostrar aos interessados o desempenho e a situação
econômico-financeira da empresa.

Como linguagem universal dos negócios a
contabilidade tem o papel de informar como o
passado pode condicionar o presente e o futuro da
riqueza das pessoas, empresas e nações.

É a janela da empresa para o mundo (Carvalho
2005)!!!
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O LIVRO CAIXA DO 
PRODUTOR RURAL 

AUXILIA NESSE PAPEL? 

O LCDPR é um livro fiscal, contendo apenas informações de
interesse do Fisco.

O LCDPR não se confunde com o livro do tipo diário,
registros financeiros, contábeis ou gerenciais.

Não serve de apoio para a tomada de decisão econômico
financeira
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POR QUE A MAIORIA DOS 
PRODUTORES O UTILIZAM 

Ø Desconhecem as vantagens de possuir uma contabilidade
regular.

Ø Falta de conhecimento básico para o uso das informações
contábeis e seus instrumentos no processo de gestão.

Ø Serviço ainda pouco acessível para os pequenos produtores

Ø Na maioria das vezes só é demandado nos momentos críticos
(litígios familiares, inventários, empréstimos e
financiamentos, etc. etc...)
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POR QUE A DIFERENÇA?

Por que os fenômenos que alteram o tamanho e a
natureza do patrimônio das pessoas/empresas são
tratados de modo diferente, mas conciliáveis quando
analisados sob o ponto de vista contábil/competência

Exemplo: uso de máquinas,
financiamentos/investimentos, compras e vendas a
prazo, uso de insumos que beneficiam mais de um
período ou propriedade
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QUAL O PAPEL DA 
CONTABILIDADE? 

“uma das melhores
invenções da
inteligência humana”
(Goethe, 1832, apud
Carqueja 2007)

A Contabilidade tem o
poder de forçar as pessoas
a relacionar o que
aconteceu com o que elas
pensaram que aconteceu.
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A CONTABILIDADE COMO 
PARÂMETRO DE 

COMPARABILIDADE 

O poder da
COMPARABILIDADE das
demonstrações financeiras
informa o gestor, investidor
ou credor sobre o potencial
de geração de riqueza de
um empreendimento

Como linguagem dos
negócios a contabilidade
conecta a gestão(dono)
com o ambiente externo do
mundo dos negócios.
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Resultado com 
base no caixa Produtor A Produtor B

Ano 1 Ano 2 Ano 1 Ano 2

Valor de entradas 700.000,00 - - 700.000,00 

Valor das saídas - insumos - 300.000,00 - - 300.000,00 

Saldo 400.000,00 - - 300.000,00 400.000,00 

Resultado com base 
na competência Produtor A Produtor B

Ano 1 Ano 2 Ano 1 Ano 2

Receitas 700.000,00 - 700.000,00 

Custos de produção - 300.000,00 -300.000,00 

Lucro Bruto 400.000,00 400.000,00 

Ex: Produtor A vende seus produtos a vista e o 
produtor B vende a prazo
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O PODER DA COMPARABILIDADE 
CONECTA A REALIDADE DO NEGÓCIO 
COM O PLANEJAMENTO DA GESTÃO E 

COM O MUNDO

Para que haja comparabilidade é necessário estabelecer e
obedecer normas que tornam consensual os modelos de
mensuração e reconhecimento dos ativos e passivos

É nesse ambiente que se enquadram os critérios de
mensuração e reconhecimento dos ativos biológicos, do
produto agrícola e demais ativos e passivos usados na
atividade rural
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QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS ATUAIS DE 
MENSURAÇÃO?

Pelo CPC 29/IAS 41 os ativos biológicos (animais e
plantas vivos) e o produto agrícola devem ser
mensurados pelo valor justo menos a despesa de
venda.

Quando o valor justo não é prontamente determinável
a entidade pode usar o custo histórico
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MAS O VALOR JUSTO NÃO É UMA MEDIDA 
SUBJETIVA??

É uma medida preparada por PESSOAS
COMPETENTES ou com preparo técnico para fazê-
la (não é necessários equipes extras, exceto se a
empresa preferir)

É uma medida que melhor concilia os números
gerencias com os números que representam a
situação econômico-financeira da empresa
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MAS O VALOR JUSTO NÃO É UMA MEDIDA 
SUBJETIVA??

Tem por pressupostos representar o valor que seria
recebido pelo ativo na data do balanço.

O nível 1 (valor em mercado ativo) é o mais fácil de
obter

Reflete melhor a variação da riqueza entre períodos
dos ativos de longo prazo
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O “dono” já sabe tudo sobre a sua 
empresa/fazenda/propriedade rural – Será??

A propriedade é pequena e não necessita da 
contabilidade nem de controles (IFRS???)

Como aplicar os conceitos de valor 
justo em um ambiente onde:

4,06 milhões de produtores rurais entre grandes, 
médios e, principalmente, pequenos produtores

O agronegócio, geralmente, tem o melhor gestor da 
propriedade - o filho do dono/fazendeiro

A contabilidade só serve para emitir guias de 
impostos e cobrar honorários (as vezes tem razão)
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Principais características das 
propriedades rurais

Ø A família vive na fazenda e o controle do negócio é 
transmitido de uma geração à outra de uma mesma 
família (Sucessão intergeracional a descendente direto)

Ø A propriedade e a gestão do negócio estão associadas e 
sob a direção dos donos.

Ø Os donos têm relações de parentesco próximo ou são 
casados.

Ø A principal fonte de capital do negócio é proveniente dos 
membros da família.
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Principais características das 
propriedades rurais

ØOs membros familiares são também executores das
tarefas operacionais do negócio (e não apenas de sua
administração)
Ø 82,6% ganham menos que 2,0 salários mínimos; 5% ganham 5,0

ou mais salários mínimos mensais
Ø 70% não têm o ensino fundamental completo e apenas 2% tem

ensino superior
Ø 6,7% até 25 anos, 52% tem mais de 40 anos; 11,22% mais de 65

anos.
ØOs produtores rurais dedicam demasiado tempo à

resolução de questões operacionais, deixando de dedicar
a atenção necessária ao desenvolvimento de uma
estrutura de governança e planejamento estratégico do
negócio familiar (Vieira, 2013)
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Principal papel da contabilidade –
realização de contrato. SERÁ???

Ø Características dos contratos rurais!!!

Ø A confiança é recíproca entre os principais dirigentes;

Ø Há dedicação e senso de comprometimento com o negócio e com 

a família;

Ø A mentalidade predominante é de longo prazo

Ø Há evidências de capital social como forma de preservação dos 

valores;

Ø A transmissão de conhecimento é tácito na maioria das vezes

Ø O financiamento é garantido pelo principal item de produção e mais 

valioso
Ambiente do agronegócio brasileiro

Prof. Dr. Ilirio José Rech
Prof. Dr. Nilton Cesar Lima
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Vantagens comparativas sobre os demais -
Redução dos Custos/conflitos de agência

Ø Nem tanto!!!

Ø Os conflitos podem acabar com a organização 

de uma hora para outra – “os parentes são os 

dentes”;

Ø Divórcios e conflitos familiares

Ø Dificuldade de aplicação do “conceito de entidade”

Ø O caixa da entidade é o mesmo da pessoa física 

e vice versa
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Como era a atividade rural a 30 anos e como é 
hoje!!!

Uso de 
mudanças 
genéticas

Uso de 
equipa
mentos

Uso de 
tecnologias
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Função da contabilidade no ambiente do 
agronegócio

Ø Servir de bússola para prever e planejar o futuro da empresa

Ø Organizar os dados e informações de modo a contribuir no 

processo de decisão empresarial (planejamento tributário, 

financeiro, produtivo etc etc.)

Ø Organizar o controle e as finanças da empresa de modo a 

permitir decisões financeiras adequadas e assertivas

Ø Organizar as finanças pessoais do proprietário/fazendeiro

Ø Promover a comunicação entre os membros familiares para 

estabelecer as regras e os propósitos que nortearão a conduta 

dos atores envolvidos



Como o contador pode contribuir no processo 
de tomada de decisão na atividade rural

n Deve se preocupar em analisar e refletir a realidade 
econômica do empreendimento/propriedade
n Entendimento do negócio e da economia
n Contabilidade é para a atividade/empresa, não para o contador
n Capacidade de relacionamento com todas as atividades/setores
n Domínio de linguagens de programação e inteligência artificial 

n O contador deve se comportar como piloto, não mais 
como motorista
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O envolvimento da contabilidade no processo de decisão 
gera novas PERSPECTIVAS

ØAumento dos desafios para entender e
compreender a forma que os negócios são geridos
ou devem ser geridos para ser instrumento de
mudanças
ØMaior valorização da profissão
ØMaiores oportunidades de trabalho
ØMais $$$ (desejável!)

ØMas…
ØMais trabalho e estudo
ØMais responsabilidade
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Prof. Dr. Ilirio José Rech
ilirio.jose@ufg.br
62 99285 2992

Obrigado!!!!!!!
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