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RESUMO 

 

Considerando o crescimento econômico do setor agrícola no Brasil registrado nas últimas 
décadas e o desempenho da produção de grãos divulgado por organismos oficiais o setor
agrícola vem chamando atenção por diversas pesquisas demonstrando um setor ainda carente 
de práticas de gestão financeira. Dada a importância dos controles e gestão financeira e 
analisando a realidade do campo onde o produtor rural tem dedicado maior tempo aos 
aspectos relacionados à produção do que à gestão financeira exigindo decisões mais assertivas 
e essenciais para a manutenção dos empreendimentos rurais e considerando a escassez de 
práticas de gestão adequadas ao setor do agronegócio este estudo teve como objetivo analisar 
o uso de controles e gestão financeira em propriedades rurais produtoras de grãos da região 
Oeste do Paraná. Dividiu-se o estudo em duas etapas: na primeira, levantou-se, por meio de 
entrevista estruturada aplicada a 80 produtores rurais da região Oeste do Paraná, no período 
de outubro de 2015 a fevereiro de 2016, o uso de controles e gestão financeira pelos 
produtores. Na segunda etapa, apresentou-se a 10 propriedades rurais participantes da 
pesquisa uma proposta de utilização de um sistema de informação de fluxo de caixa. Inspirado 
em um modelo contábil, se adaptou esse sistema, que foi aplicado a essas 10 propriedades 
entre os meses de fevereiro e julho de 2016. O estudo, que foi descritivo e cuja análise, 
qualitativa, fundamentou-se na revisão da literatura e em periódicos identificados em 
pesquisas realizadas em bases bibliográficas especializadas e nas bibliotecas. Os resultados da 
primeira etapa demonstraram a ausência de controles e gestão financeira nas propriedades 
rurais pesquisadas, apesar dos avanços evidenciados no uso da tecnologia da informação e 
comunicação, como também que muitas decisões ainda são pautadas em conhecimentos 
empíricos e que sistemas de gestão financeira são pouco utilizados e restritos. A utilização de 
um sistema de informações de fluxo de caixa na atividade rural, na segunda etapa, apontou 
inúmeros benefícios, como o controle dos gastos e a análise dos resultados, entre outros, antes 
apenas estimados pelo produtor rural. Considerando os avanços no uso da tecnologia de 
informação e o maior acesso à Internet no campo, novas pesquisas poderão contribuir no 
sentido de implementar práticas de gestão financeira na atividade rural, tais como o ensino a 
distância e o desenvolvimento de ferramentas mais adequadas ao perfil do produtor rural. 
 
 
Palavras-chave: Agronegócio, Perfil do Produtor Rural, Gestão Financeira, Fluxo de Caixa e 
Gestão de Custos.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Taking into account the economical aspects in the agricultural area in Brazil from the last 
decades and also the performance from the grains production broadcasted by official records, 
this agricultural sector has been drawing attention to many researches and showing a total 
lack of proper financial management.Given the importance of financial management and 
controls and also by analyzing the situation on the country land where the rural producers
have been dedicating more time to things related to production than to financial management 
which demands more assertive decisions that are essential to the maintenance of those rural 
enterprises and also considering the lack of proper management of the agricultural areas, the 
objective of this study was to analyze the use of controls and financial management in grain 
production rural areas from the west of Parana State in Brazil. We have divided a study in two 
different steps; first we have made an structured survey in 80 rural producers in the West of 
Parana, from October 2015 to February 2016, about the use of controls and financial 
management done by the producers. On the second step, we have shown to 10 of those who 
participated on the survey a proposal of a system of information on cash flow. Inspired by an 
accounting model which was adapted for this system and it was applied to 10 of those 
properties between the months of February and July in 2016. The study, that was descriptive 
and qualitative, was based on literature review and on periodicals identified in researches and 
surveys based on specialized bibliographies and in libraries. The results from the first step 
showed an absence of controls and financial management in the surveyed rural properties , 
regardless of the technological information and communication advancements, many 
decisions are still based in empirical knowledge and the systems of financial managements are 
rarely used and restrict. The use of a system of information of cash flow in the rural activity, 
on the second step, pointed out innumerous benefits such as control of expenses and the 
analysis of results, among others, was only possible to be estimated by the rural manager.
Considering the advancements in the use of technology of information and better access to the 
internet in the country, new researches can contribute to foster management techniques in the 
rural field such as distance learning and the development of tools that can be more proper to 
the profile of the rural producers.  
 

Key-words: Agro business, Profile of the rural Producer, Financial management, Cash Flow 
and Costs management. 
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1 INTRODUÇÃO

 

O crescimento expressivo do agronegócio em âmbito mundial, principalmente no último 

meio século, tem passado por transformações, motivadas pela ciência e pelo uso intenso de 

tecnologias, o que expandiu a capacidade produtiva ao lado do crescente aumento por demanda de 

alimentos. 

No Brasil, considerando o crescimento econômico do setor agrícola registrado nas últimas 

décadas e o desempenho da produção de grãos divulgado por organismos oficiais, o setor agrícola 

vem chamando atenção, por diversas pesquisas, demonstrando um setor ainda carente de práticas de 

gestão financeira.

Segundo Lopes, Santi e Otero (2014), a modernização da agricultura, assim chamada na 

literatura, a partir dos anos de 1960, aliada às competências dos produtores, alicerçou a expansão 

econômica do segmento, tornando-o, na virada do século 21, o motor mais dinâmico da economia 

brasileira, o que contribuiu para que o Brasil se preparasse para assumir, em um futuro breve, o 

posto de maior produtor mundial de alimentos e matérias-primas de origem agropecuária. 

Nesse contexto, compreender e antecipar a dinâmica do ambiente global do agronegócio 

será cada vez mais crítico para a gestão e o desempenho das propriedades rurais. Os avanços em 

referenciais teóricos, ferramentas de diagnóstico e técnicas empíricas para enfrentá-los proveem os 

estudiosos do agronegócio de ampla oferta de questões, abordagens e motivações para expandir e 

ampliar a investigação sobre o sistema alimentar global cada vez maior, mais complexo e 

importante (KING; BOEHLJE; COOK; SONKA, 2010).  

Assim, as condições de mudança estrutural e social do sistema rural têm sido crescentes, e 

isso leva a implicações na estrutura e no funcionamento das organizações rurais, devido à mudança 

tecnológica e ao surgimento de novas tensões, tanto locais quanto globais (CARVALHO; 

PREVOT; MACHADO, 2014). 

Vale (2002) já alertava que, em vista das rápidas transformações observadas no agronegócio 

brasileiro com significativos impactos sobre os processos produtivos e a sustentabilidade das 

propriedades rurais, é fundamental que o administrador atente não apenas para os aspectos 

tecnoprodutivos, mas, sobretudo, para a forma de administração do seu negócio.  

Salume, Silva e Christo (2015), por sua vez, reforçam que a administração, em sua aplicação 

na área rural, surge, principalmente, pela combinação dos fatores que estão intimamente ligados ao 

conceito de atividade administrativa empresarial: capital, insumos, tecnologia e mão de obra. Dessa 

forma, para a eficiência da gestão desses fatores de produção na propriedade rural, é importante que 
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as funções básicas da administração – planejar, organizar, dirigir e controlar – sejam elaboradas e 

executadas pelo produtor para êxito nos resultados desejados.

Nessa mesma direção, Avila, Assad de Avila e Ferreira (2003) ressaltam que a gerência da 

produção agrícola é diferenciada dos demais setores da economia e que o equilíbrio entre a oferta e 

a demanda da produção, numa situação de quedas de preços, não é retomado simplesmente por uma 

decisão gerencial. Igualmente destacam que o planejamento da produção normalmente é realizado 

com meses e até anos de antecedência em relação à entrega dos produtos, e que, nesse período, as 

condições de mercado podem se modificar, diminuindo a precisão entre objetivos traçados e a 

produção a ser atingida. Considerando estes aspectos próprios da gestão agrária, aprimorar a gestão 

pode contribuir para otimizar os resultados e minimizar os riscos da atividade.

 Neste aspecto, Batalha, Buainain e Souza Filho (2005) reforçam que a baixa capacidade de 

absorção e utilização de ferramentas gerenciais modernas pelos agricultores familiares é um entrave 

importante à competitividade desse importante segmento da agropecuária nacional.  

Já Breitenbach (2014) chama atenção, em sua pesquisa, para os desafios e as limitações no 

contexto do agronegócio acerca da produção nas propriedades rurais. Entre essas limitações, cita a 

gestão dos estabelecimentos rurais e, mais especificamente, a gestão de custos, observando que o 

Brasil possui distintas realidades e, entre essas realidades, algumas mais promissoras e outras mais 

carentes, quer seja de recursos, de tecnologia e, especialmente, de conhecimento.  

 Mazzione et al. (2007) também em pesquisa de campo realizada com 100 empresas rurais 

sobre o uso de ferramentas gerenciais, revelam a existência de um perfil dos pesquisados 

predominantemente conservador, que não separam as despesas particulares dos seus negócios 

agropecuários e não utilizam qualquer meio de anotação para a tomada de decisões. Na sua maioria 

os produtores não conhecem com convicção o custo de produção e o preço dos produtos é 

estabelecido pela cooperativa ou pela empresa compradora. 

 Cabe mencionar também o estudo de Zanin et al. ( 2014),  para quem a gestão na agricultura 

possui características de larga escassez de processos formais de decisão, sendo que as decisões 

nesse setor são frequentemente baseadas apenas na experiência e na intuição. 

 Na direção apontada por Zanin et al. ( 2014), Souza (2013) destacam que os empresários 

rurais ainda tomam decisões pautadas em suas experiências, tradições, cultura, questões regionais, 

disponibilidade de mão de obra e recursos financeiros, bem como que o produtor algumas vezes até 

saberá de forma empírica o resultado de sua atividade, mas não terá os dados gerenciais disso para 

planejamento de ações para soluções e decisões precisas, a fim de evitar que os gargalos se repitam.

 Ao encontro dos autores citados, encontrou-se em Teixeira e Vale (2008) que uma 

investigação mais aprofundada sobre os aspectos gerenciais em empresas rurais garantiria melhores 
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estilos gerenciais e perspectivas para o futuro da administração rural no Brasil, no sentido de se 

compreender melhor o processo de tomada de decisão do produtor rural, contribuindo, assim, para o 

aperfeiçoamento de sua habilidade gerencial.

 Diante do exposto, entende-se que, aliada às necessidades de se adotar práticas de gestão, 

conhecer melhor os custos, avaliar as oportunidades e propiciar maior segurança no que tange às 

tomadas de decisões, está também a necessidade de práticas de gestão de tributos considerando que 

parte dos resultados líquidos auferidos serão repassados ao fisco anualmente. O planejamento 

tributário é parte integrante do processo de gestão financeira, sendo que registrar os fatos, planejar 

adequadamente e monitorar os resultados são fatores indispensáveis para o sucesso de qualquer 

empreendimento.  

Da mesma forma, considerando os fatores referenciados, faz-se necessária também uma 

análise do perfil do produtor rural frente aos desafios e em especial aos conhecimentos acerca de 

práticas de gestão. Neste contexto, ao se abordar os proprietários rurais, pessoas físicas que 

exploram a terra com fins econômicos, por meio da agricultura, pretende-se trata-los como 

produtores rurais sem avançar o debate sobre os conceitos de agricultor familiar, empresário rural e

camponês, entre outros.

Dada a realidade exposta pelos autores aqui citados, sobretudo a carência de práticas de 

gestão financeira nas propriedades rurais, realizou-se a presente pesquisa que  consistiu, em sua 

segunda e última etapa, justamente na proposta de utilização de um modelo de sistema de controle e  

gestão financeira que englobou a identificação das vantagens e barreiras na utilização de sistemas 

de controles e gestão financeira,  a validação do referido  modelo e a avaliação da contribuição do 

sistema nas atividades dessas propriedades.

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

 

Conhecer os números, analisar os resultados e tomar decisões com base em indicadores 

econômicos e financeiros são práticas bastante conhecidas e usuais na esfera empresarial 

melhorando o desempenho e garantindo melhores resultado.  

Entretanto, na agricultura a realidade ainda carece de tais práticas por diversos fatores, 

dentre os quais Lourenzani (2006) destaca a ausência de capacitação gerencial, que afeta 

significativamente o desempenho dos empreendimentos rurais, provocando impactos negativos no 

desenvolvimento do segmento e, consequentemente, na sua integração a mercados mais dinâmicos. 

O autor aponta, ainda, outros elementos, como a falta de elaboração de projetos agrícolas para a 

solicitação de crédito, a tomada de decisão sobre o que produzir, a escolha da tecnologia a ser 
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adquirida, o processo de compra de insumos e venda de produtos, entre outros fatores. Tal estudo 

denota também a fraca participação nos serviços do assessoramento técnico nas áreas de gestão 

administrativa. 

Outro elemento é apontado por Thomas, Rojo e Brandalise (2015): gerar informações que 

permitam a tomada de decisões pelos produtores rurais é uma dificuldade constante, havendo muita 

falta de controle e organização financeira, pois poucos separam suas despesas particulares de seu 

negócio agropecuário. Além disso, muitos sequer identificam custos e receitas de cada cultura ou 

tipo de exploração, assim fazendo com que o controle de caixa da empresa rural fique 

completamente desorganizado (CREPALDI, 2012).

Nessa direção, pesquisas recentes afirmam que não há uma cultura de registro de 

informações pelos agricultores, que há baixo grau de instrução no campo, inadequação das 

ferramentas existentes e falta de políticas públicas de incentivo, sendo  que os agricultores dão mais 

peso para as atividades do campo em detrimento das atividades de gestão e que é uma exceção a 

utilização rotineira de instrumentos de gestão na maioria dos estabelecimentos pesquisados 

(DEPONTI et al., 2015). 

Estudos realizados por Clemente, Souza e Taffarel (2010) sobre o perfil das propriedades 

rurais familiares e controle de custos na Região Centro-Sul do Paraná mostram que a agricultura 

familiar apresentam características bastante homogêneas, os controles de custos são precários e as 

variáveis que compõem o perfil socioeconômico das propriedades não são fatores diferenciadores 

dos controles de custos adotados. 

Lunardi e Santos (2000) também afirmam que os agricultores familiares conduzem um 

processo produtivo que envolve trabalho, terra e capital, tal como os empresários nas suas 

empresas, porém nas unidades de produção rural, caracterizadas como familiares, os controles e 

registros sistematizados para a tomada de decisões não fazem parte da rotina de trabalho dos 

agricultores. 

Outro aspecto a ser considerado é que, ao se comparar o mundo corporativo no qual 

empresas se utilizam largamente de ferramentas de gestão com foco em resultado e competitividade 

e a realidade do campo, percebe-se que as preocupações do setor estão mais voltadas à produção e 

suas variáveis do que às práticas de gestão. 

Utilizar-se de ferramentas de gestão para conhecer os números, extrair dados e transformá-

los em informações úteis são fundamentais para a sobrevivência das organizações. 

 

1.1.1 Questão de Pesquisa 
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Este estudo, que deriva: a) da constatação da necessidade de gerenciamento rural pelos 

empresários rurais do agronegócio e de que a ausência de práticas de gestão aliadas à baixa 

utilização de controles são entraves que dificultam a tomada de decisão e afetam o desempenho do 

setor; b) da convicção da importância dos controles e da gestão financeira; c) da análise da realidade 

do campo, em que o produtor rural tem dedicado maior tempo aos aspectos relacionados à produção 

do que à gestão financeira e que isso exige decisões mais assertivas e essenciais para a manutenção 

dos empreendimentos rurais, considerando a escassez de práticas de gestão adequadas ao setor do 

agronegócio, teve-se como ponto de partida a seguinte questão: quais são os controles e a gestão 

financeira utilizados pelos produtores rurais na produção de grãos do Oeste do Paraná?  

 

1.2 OBJETIVOS

 

O objetivo está subdividido em geral e específico conforme demonstrado a seguir:

 

1.2.1 Geral

 

Analisar o uso de controles e gestão financeira em propriedades rurais produtoras de grãos 

da região Oeste do Paraná. 

1.2.2 Específicos

São objetivos específicos deste estudo:

a) identificar o uso de controles e gestão financeira pelos produtores rurais na produção 

de grãos do Oeste do Paraná;

b) propor um sistema de controle e  gestão financeira para uso em propriedades rurais;

c) implantar um sistema de fluxo de caixa.

d) identificar as vantagens e barreiras na utilização do uso de sistemas de controles e 

gestão financeira;

 

1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO TÉCNICA

 

 Este estudo se justifica, primeiramente,  por tratar de um tema atual no contexto brasileiro 

no que se refere agronegócio, especificamente ao uso de controles e gestão financeira em 
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propriedades rurais, sendo de fundamental importância que os produtores rurais acompanhem as 

oscilações acerca do mercado e que estejam preparados para as adversidades próprias da exploração 

da atividade frente às expressivas mudanças ocorridas, especialmente no agronegócio nas últimas 

décadas. 

 A importância da abordagem desse tema que envolve as áreas do agronegócio e da 

administração é ressaltada por  pesquisadores. Azer (2007), por exemplo, assevera que, nesse 

contexto, a administração rural surgiu com o intuito de ampliar as diversas técnicas agrícolas, aliado 

ao melhor aproveitamento da terra, justamente para organizar melhor os recursos financeiros.

 Assim, a administração, em sua aplicação na área rural surge, principalmente, pela 

combinação dos fatores de produção que estão intimamente ligados ao próprio conceito de atividade 

administrativa. Para Lourenzani (2006), os princípios básicos da administração, aplicados à 

indústria e ao comércio, em termos gerais, também são válidos também para o setor agropecuário.

 No passado, o processo de gerenciamento das propriedades rurais se restringia a duas ou três 

atividades eminentemente laborais. Atualmente, é uma atividade complexa envolvendo múltiplas 

atividades notadamente intelectuais (BROZOVA et al., 2008).  

O sistema moderno de agribusiness ampliou os limites da atividade agrícola, de modo que a 

agricultura atual não se limita às porteiras da fazenda, mas abrange um conjunto muito mais amplo 

de atividades e setores. Ter um processo decisório competitivo é uma segurança para garantir a 

sustentabilidade de uma propriedade rural. Dentre as decisões, destacam-se: selecionar o quadro de 

pessoal, planejamento de tarefas de campo, seleção de máquinas e equipamentos, gestão do 

processo de compra, manutenção e substituição de máquinas e equipamentos, seleção da cultura, 

segurança das pessoas sob a responsabilidade do gestor, análise de custos e gestão da 

responsabilidade social da propriedade (NAGAOKA et al., 2011).

A gestão de propriedades rurais tem como desafios a melhoria dos resultados 

socioambientais e financeiros. Os resultados socioambientais são consequência da conscientização 

de uma visão de longo prazo (sustentabilidade) em detrimento da visão imediatista (NAGAOKA et 

al., 2011).

Avila, Assad de Avila e Ferreira (2003) destacam a importância de o administrador rural ter 

subsídios para cuidar da parte administrativa, financeira e econômica de seu estabelecimento, saber 

dos riscos da exploração da propriedade, planejamento; organização, gestão, controle e direção, 

volume dos negócios, enfim, informações possíveis que sejam de grande valia ao proprietário rural 

para que este consiga produtividade e lucro em todo o seu trabalho. 

Batalha, Buanain e Souza Filho (2005) afirmam que, no campo, existem práticas gerenciais, 

porém esses procedimentos são rudimentares e distantes do aceitável e útil, o nível educacional e a 
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idade avançada dos agricultores aliada à cultura de não realizar registros escritos dificultam a 

implantação de práticas de gerenciamento, a existência e a disponibilidade de ferramentas de gestão 

não garantem a utilização destas. Ressaltam  que  a inadequação das ferramentas disponíveis aliada 

à baixa qualificação dos técnicos extensionistas em tecnologias de gestão e descapitalização dos 

agricultores juntamente com as poucas políticas públicas de estímulo ao setor não privilegiam os 

aspectos de gestão.

Em suma, analisar e identificar as variáveis que contribuem para o fraco desempenho do 

produtor no tocante ao planejamento e gestão financeira são extremamente importantes para 

manutenção de suas atividades. 

Este estudo também se justifica pelo fato de que os resultados poderão servir de base para 

que outras pesquisas possam evoluir nos aspectos relacionados à análise financeira e gestão de 

custos, fornecer subsídio ao aprimoramento da gestão, planejamento e controle e ao uso da 

tecnologia de informação no agronegócio.

Pretende-se, também, contribuir teoricamente com informações referentes  ao uso de 

controles e gestão financeira em propriedades rurais, bem como contribuir na prática com a 

disponibilização  de um modelo de gestão financeira para as propriedades rurais alvo desta 

pesquisa. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO       

                                                            

 Esta dissertação encontra-se organizada em 6 capítulos. No Capítulo 1, apresenta-se a 

Introdução, que abrange a introdução ao tema, o problema e a questão de pesquisa, como também 

os objetivos (geral e específicos), a justificativa e a contribuição da produção técnica.  

 No Capítulo 2, se abordam as referências teóricas e práticas, entre as quais se encontram 

agronegócio, perfil do produtor rural, fluxo de caixa, gestão de custos, indicadores de desempenho, 

contabilidade rural, entre outros.

No Capítulo 3, descreve-se a metodologia proposta para o desenvolvimento da pesquisa, da 

qual constam: delineamento da pesquisa, população e amostragem, procedimento de coleta e de 

análise dos dados.

No Capítulo 4, apresentam-se e analisam-se os dados coletados para traçar o perfil dos 

produtores participantes da pesquisa e de suas propriedades, sobretudo no que tange ao uso de 

controles e gestão financeira.  

No Capítulo 5, discorre-se sobre a implantação de um sistema de fluxo de caixa em algumas  

propriedades rurais alvo deste estudo, a qual engloba a proposta de utilização de um modelo de 
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sistema de controle e gestão financeira para uso em propriedades rurais, a identificação das 

vantagens e barreiras na utilização de sistemas de controles e gestão financeira, a validação do 

modelo em um caso prático e a avaliação da contribuição do sistema nas atividades do produtor 

rural. 

Por fim, no Capítulo 6, têm-se as Considerações Finais, nas quais se apresentam os 

principais resultados obtidos referentes aos objetos propostos, a resposta que se encontrou para a 

pergunta de pesquisa, as limitações deste estudo e as sugestões para futuras pesquisas. 
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2 REFERÊNCIAS TEÓRICAS E PRÁTICAS 

  

 Neste capítulo se abordam as referências teóricas e práticas que sustentaram o 

desenvolvimento desta pesquisa, entre as quais se encontram agronegócio, perfil do produtor rural, 

fluxo de caixa, gestão de custos, indicadores de desempenho, análise de desempenho e 

contabilidade rural, entre outros.

 

2.1 AGRONEGÓCIO
 

 O Agronegócio Brasileiro tem sido apresentado como o setor de maior contribuição para o 

Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e também como o principal responsável pela geração de um 

superávit na balança comercial, já que é o setor que mais exporta, abastecendo mercados de todo o 

mundo, no que se refere a produtos alimentícios primários ainda não manufaturados (BREITENBACH, 

2014).

 O termo agronegócio, segundo Nagaoka et al. (2011), abrange todas as atividades envolvidas no 

setor agrícola, incorporando, entre outras: a produção, os fornecedores,  o conhecimento (knowhow), o 

meio ambiente, os insumos, a logística de distribuição, o armazenamento, o processamento, o 

marketing, a comercialização, o impacto social, etc.

 Nesse sentido, o agronegócio não representa só a produção agropecuária, mas todos os demais 

setores que estão ligados a ela, ou seja, quando se referem ao rural, à produção dentro das propriedades 

propriamente dita, os dados também mostram uma realidade com potencial e necessidade de melhoria 

(BREITENBACH, 2014). 

 Ainda a respeito da terminologia agronegócio, Rodrigues (2014) realizou uma pesquisa não 

só sobre o seu conceito, mas também sobre o conceito de agricultura familiar, de pequena 

propriedade rural, de agricultor e pecuarista, na qual destaca as diferentes formas de vivenciar e 

referir-se aos processos produtivos no campo e na agricultura. Observou, em seu estudo, que as 

formas de produção, tanto agrícola quanto pecuária, modernizaram-se com o incremento da 

mecanização, dispensando contingentes numerosos de mão de obra que migraram para a cidade em 

busca do que acreditavam serem melhores condições de vida ou simplesmente por não haver outra 

alternativa.  

O processo de modernização agrícola, incorporado no Brasil, principalmente a partir dos 

anos 60 do século XX, teve como resultado a parcial desarticulação dos modos camponeses de fazer 

agricultura e de toda a sua sociabilidade, da economia moral, da tradição cultural e da relação com a 

natureza. Assim, esse processo foi parcialmente exitoso em desenvolver o meio rural, desagregando 
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parte do sistema camponês e familiar em troca da produção de poucas mercadorias realizada por 

empresas agrícolas (NADALETO, 2013).  

 Nadaleto (2013) ainda ressalta que a temática do desenvolvimento relacionado ao meio rural 

tem permeado debates em variadas correntes técnicas, científicas e políticas desde que a agricultura

praticada pelos povos do mundo se viu modificada, em algum grau, pela parcial, mas intensa 

especialização e modernização de suas bases tecnológicas em meados do século XX. 

Posteriormente, esse debate se reacendeu com a constatação empírica, em fins desse mesmo século, 

de que essa modernização não era suficientemente capaz de abranger um processo de melhorias de 

maneira ampla, justa e sustentável das ruralidades.  

No que tange à agricultura e à pecuária brasileiras, essas alcançaram o mercado 

internacional nas últimas décadas. Tais atividades estão cada vez mais integradas à indústria, de 

forma que são comercializados produtos processados e beneficiados, ultrapassando a produção de 

matérias-primas. Essas transformações tiveram como um dos resultados o encarecimento do 

processo produtivo no campo, demandando produção em maior escala, maiores gastos com 

equipamentos, insumos, assistência técnica e infraestrutura (RODRIGUES, 2014). 

Outro aspecto a ser destacado é que, em virtude da alta demanda dos países parceiros 

comerciais do Brasil e à configuração em suas pautas de exportação, os principais produtos do 

agronegócio, principalmente da região Sul, acompanharam o dinamismo do mercado internacional 

(MASSUQUETTI; GRAF; SANTAROSSA; KRUTZMANN, 2015). De modo geral, destacam 

Massuquetti, Graf, Santarrosa e Krutzmann (2015) que a dinâmica de exportação do Brasil foi 

semelhante à da importação dos principais países do mundo, compradores e parceiros comerciais 

brasileiros. Ademais, o país obteve crescimento de suas exportações em muitos mercados 

considerados dinâmicos e com os maiores valores importados do mundo.  

Entre os principais segmentos exportados pelo agronegócio do Brasil, encontra-se a soja, 

que se consolidou como o principal produto nas pautas exportadoras do Rio Grande do Sul e do 

Paraná, além de ganhar participação na pauta de Santa Catarina, e que é também resultado da alta 

demanda chinesa por esse produto, observada a partir de 2000. (MASSUQUETTI; GRAF; 

SANTAROSSA; KRUTZMANN, 2015).

 No caso do Paraná, as transformações ocorridas na agricultura brasileira podem ser 

percebidas no âmbito da sua economia. Estudo realizado por Moretto, Rodrigues e Parré (2002) 

aponta que as bases da atual estrutura produtiva paranaense foram iniciadas nos anos de 1970. 

Nesse período, ocorreu o aprofundamento da modernização da agricultura e a ampliação do parque 

agroindustrial, além do surgimento de outras indústrias desvinculadas dessas atividades.  
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No tocante à agropecuária, o processo de modernização nesse estado foi caracterizado pela 

concentração fundiária, introdução de culturas mecanizadas e grande transformação tecnológica. Os 

últimos trinta anos foram marcados por importantes transformações na base produtiva. De uma 

agricultura atrelada à monocultura cafeeira e a uma indústria de pouca dinamicidade, passou por um 

intenso processo de articulação e reestruturação produtiva, que estabeleceu um novo padrão de 

inserção e competição para sua economia. Os reflexos desse processo foram captados pela região 

sudoeste paranaense (MELO; SILVA, 2014).

Castro (2001) destaca que a visão sistêmica trazida pela conceituação do setor agrícola como 

agronegócio foi um avanço no método científico, apoiando a pesquisa nesse segmento da economia. 

Ao considerar a agricultura como agronegócio, foi possível realçar a dimensão gerencial desse 

empreendimento e reforçar a necessidade de inovação tecnológica e gerencial como instrumentos 

para o seu crescimento.  

Ainda segundo Castro (2001), no gerenciamento dos sistemas produtivos, busca-se, em 

geral: 

a) maximizar a produção biológica e/ou econômica; 

b) minimizar custos; 

c) maximizar a eficiência do sistema produtivo para determinado cenário socioeconômico; 

d) atingir determinados padrões de qualidade; 

e) proporcionar sustentabilidade ao sistema produtivo; 

f) garantir competitividade ao produto. 

Cabe salientar que, de acordo com Alcântara (2010), ocorreram também importantes 

mudanças em relação à postura do empresário rural quanto ao seu negócio e que, em pesquisa 

divulgada pela Associação Brasileira de Marketing Rural, em 2005, foi identificado que agricultores 

e pecuaristas passaram a ter interesse por questões gerenciais da sua atividade, tema que se aborda 

nos próximos capítulos deste estudo.  

 

2.2 PERFIL DO PRODUTOR RURAL

 

As condições do desenvolvimento rural induziram, em conformidade com  Alcântara (2010), 

a um novo modelo de agricultor caracterizado pela aplicação de estratégias empresariais complexas, 

marcadas pelo exercício da função comercial juntamente com a função produtiva, o que obriga o 

produtor rural a adquirir competências no que se refere, sobretudo, à gestão de seu empreendimento 

e ao controle de um sistema que associe diversas atividades. Alcântara (2010) cita que esse novo 

modelo de agricultor-empresário foi influenciado pelo também novo modelo de produção agrícola, 
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baseado na adoção de sistemas intensivos de produção e integração com os agentes a jusante e a 

montante nos sistemas agroindustriais, fundamentado na busca pelo aumento da eficiência das 

empresas rurais. 

O agricultor, no passado, era dependente de informações disponibilizadas apenas em centros 

urbanos, sendo que, hoje, elas estão presentes no campo em vários meios, viabilizando permanente 

atualização e qualificação dos produtores para que direcionem sua produção de acordo com as 

necessidades dos consumidores finais. Binotto, Nakayama, Siqueira e Casarotto (2012) reforçam 

que as fortes mudanças estruturais que estão acontecendo nos agronegócios são fatores que 

determinam a necessidade de novas relações, posturas e formas de conduta dos negócios para os 

envolvidos nesse setor e que o conhecimento pode ser determinante nesse contexto.  

Dessa forma, na realidade atual, os produtores rurais são vistos como gerenciadores dos 

negócios muito mais do que supridores da produção primária, atuando num mercado pouco 

conhecido ou sendo apenas executores de atividades técnicas. Deles são requeridas posturas 

gerenciais qualificadas, com conhecimentos atualizados, habilidades e competências, com vistas a 

atender determinados mercados com crescentes exigências referentes a padrões, qualidade e 

inovações nos produtos. Eles se tornam agentes integrados a outros, atuando numa cadeia produtiva 

na qual são requeridas permanente qualificação e informações atualizadas, obtidas em diferentes 

fontes. Isso objetiva alavancar competitividade em seus diferentes elos e reduzir os riscos no 

gerenciamento (UECKER; BRAUN; UECKER, 2005). 

Estudos e pesquisas apontam e sugerem uma nova postura dos produtores rurais frente às 

transformações ocorridas no agronegócio e nas dinâmicas de mercado, exigindo o desenvolvimento 

de novas habilidades. Assim, se faz necessário conhecer a realidade desses atores, suas crenças e 

culturas, hábitos e conhecimentos para que então, as mudanças possam acontecer, sejam absorvidas 

e implantadas. Nesse aspecto, já observava Giuliani (1997), em estudos publicados sobre a 

profissão do produtor rural, que o conjunto dos elementos específicos dos produtores rurais 

habitualmente estudados pelos cientistas sociais, e pela sociologia rural em particular, não permite 

delinear um modelo único de profissional, já que, na construção da identidade desses atores como 

tais, influem fortemente condições históricas e regionais particulares.  

O processo de modernização dos produtores familiares pode se concretizar com diferenças 

conforme as regiões e as peculiaridades dos próprios produtores, havendo, porém, aspectos 

recorrentes no âmbito rural, tais como mercado de insumos e produtos, assistência técnica etc., 

ligados ao paradigma tecnológico da agricultura moderna. Nesse sentido, reforça Giuliani (1997) 

que a “profissionalidade” do produtor rural não pode se limitar à sua capacidade tecnológico-

financeira, mas deve incluir as relações que suas atividades mantêm com a sociedade. 
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Nessa mesma direção, Binotto, Nakayama, Siqueira e Casarotto (2012) afirmam que é 

importante entender aspectos ligados ao modo como se dá a aprendizagem e a criação de 

conhecimento entre os produtores rurais. O conhecimento passível de interação, registro e 

disseminação possui participação efetiva das pessoas e é permeado por um processo contínuo de 

aprendizagem em busca da adoção das melhores práticas. Essa interação pode ocorrer de diferentes 

formas e em diferentes momentos. Portanto, os modelos mentais de cada um determinam, 

significativamente, a forma como os produtores rurais percebem os problemas e as oportunidades, 

identificam os caminhos para a ação e as escolhas diante dos processos de mudança. 

 Em estudo publicado sobre administração de sistemas de base agrícola e análise de fatores 

críticos, Zylberstajn (2013) revela que o perfil atual dos produtores agrícolas é ainda pouco 

conhecido  e cita algumas regularidades, como a tendência de residir na área urbana, o aumento do 

acesso à rede mundial, o aumento do grau de escolaridade e a faixa etária que se eleva ao longo do 

tempo. Cita, ainda, novos atores passando a atuar nos sistemas de base agrícola, como os fundos de 

investimento e os investidores individuais focalizando as atividades com gestão profissionalizada, 

como as granjas de suínos e aves. Nesse contexto, observa-se o crescimento das agroholdings, 

empresas de investidores corporativos, geridas profissionalmente, em geral com múltiplas unidades 

no país e no exterior, e empresários agrícolas internacionais que operam em vários países. 

 Além dos atores citados, ligados diretamente à produção, observa-se a presença de 

organizações que operam revendas de insumos, que passaram a ter profunda relação com os 

clientes, criando novas formas de extensão tecnológica. Também se observam as organizações não 

governamentais com atuação focalizada na estruturação de grupos de interesse social, sejam grupos 

de consumidores, sejam grupos de representação de stakeholders, atuando de modo a capturar parte 

do valor gerado em sistemas de base agrícola que alteraram de alguma forma o seu modus vivendi

(ZYLBERSTAJN, 2013).

 Em específico sobre o perfil das propriedades rurais familiares e controle de custos na 

Região Centro-Sul do Paraná, Clemente, Souza e Taffarel (2010) ressaltam que, na atividade rural, 

esse processo cíclico de projeção de resultados, decisão e aferição é crucial por três motivos 

principais: o ciclo de produção é longo, a informação é escassa, incompleta ou inexistente, e é 

elevado o grau de incerteza inerente à atividade. 

 Especialmente no caso de pequenas propriedades rurais familiares, há maior precariedade 

tanto no que diz respeito aos métodos utilizados para a projeção e a aferição dos resultados quanto 

no que se refere à disponibilidade de informação. Os pequenos produtores rurais, organizados em 

propriedades cultivadas basicamente pelas próprias famílias, normalmente apresentam baixo grau
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de organização e planejamento, raramente adotando práticas formalmente explicitadas de registro 

das informações relevantes para suas decisões (CLEMENTE; SOUZA; TAFFAEREL, 2010).

 Outras pesquisas abordam o perfil dos produtores rurais demonstrando ser uma preocupação 

presente nas pesquisas da área, tais como: 

a) Alves, Souza e Brandão (2013) identificam a lógica das decisões tomadas pelo produtor 

rural e o empreendedorismo rural;

b) Maia (2011) analisa as diferenças e semelhanças de gênero e papel desempenhados por 

jovens no contexto familiar, apresentando um  estudo sobre a relação familiar e 

permanência no meio rural;

c) Arnold (2012) aborda o desenvolvimento de competências empresariais e características 

empreendedoras no meio rural, apresentando tendências na busca de novas tecnologias 

gerenciais e organizacionais;  

d) Andrade e Machado (2012) analisam os principais motivos que norteiam as decisões dos 

produtores, considerando a tomada de decisão com base em nível de conhecimento, 

crenças, capacidade e hábitos desenvolvidos.  

 Nota-se que conhecer o ambiente onde os produtores rurais estão inseridos  e suas 

particularidades é fundamental para avaliar suas posturas frente às mudanças. Assim, é 

imprescindível que o pesquisador considere, em seus estudos, aspectos relacionados ao nível de 

conhecimento dos pesquisados e aos valores, às crenças e aos hábitos por eles desenvolvidos. Nessa 

conjuntura, não menos importante é papel do pesquisador no que se refere  às práticas de gestão no 

agronegócio, mormente a gestão financeira. 

  

2.3 GESTÃO FINANCEIRA 

 

 Um aspecto essencial para a contextualização contemporânea do agronegócio está,  segundo 

Callado (2006, p. 35), “associado à maneira pela qual sua gestão tem incorporado diversas práticas 

tradicionalmente relacionadas a organizações”. Tal afirmação propõe a necessidade da boa ordem 

ou de uma boa organização de processos e pessoas pela cadeia do agronegócio.

 A atividade rural apresenta, segundo Crepaldi (2012), características distintas das demais 

atividades produtivas. Para esse autor, uma das diferenças significativas entre a indústria e a 

atividade rural como um todo é o tempo de planejamento, ou seja, enquanto na indústria é possível 

seguir rigidamente as variações na demanda e executar mudanças em curtíssimo prazo, na atividade 

rural as condições biológicas e climáticas, por exemplo, limitam a adoção de medidas no mesmo 

período.
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 No contexto citado por Crepaldi (2012), faz-se necessário, como parte integrante de um 

processo de gestão adequado, orientar as atividades da propriedade por meio das áreas funcionais da 

Administração, que contribuem estrategicamente para a eficiência e eficácia dessas atividades. 

Essas áreas funcionais são divididas em: recursos humanos, produção e marketing/comercialização, 

devido ao número de atividades diversificadas que a gestão de uma propriedade rural apresenta 

(SALUME; SILVA; CHRISTO, 2015).

 Assim, diante da necessidade de gerenciar uma propriedade agrária,  entre os diversos ramos 

da ciência da Administração surgiu o conceito de administração rural, um dos vários ramos da 

Administração, que orienta, por meio de suas teorias e ferramentas, a capacidade de gerir uma 

empresa agrícola visando a maior dinamicidade para obter resultados favoráveis à condução da 

propriedade rural (SALUME; SILVA; CHRISTO, 2015).

 A Administração, em sua aplicação na área rural, surge, principalmente, pela combinação 

dos fatores de produção que estão intimamente ligados ao próprio conceito de atividade 

administrativa empresária: capital, insumos, tecnologia e mão-de-obra. 

 Para que um empreendimento rural familiar sobreviva e tenha sucesso é necessário, 

conforme Lourenzani, Queiroz e Souza Filho (2008), atender a uma série de condições, tais como: 

ter a capacidade de responder às pressões e aos desafios impostos pelo ambiente externo; crescer 

ou, no mínimo, ser capaz de arcar com seu custo de produção (sobrevivência); promover melhorias 

no processo produtivo e nas atividades mercadológicas para manter o equilíbrio financeiro do 

negócio; e, ainda, estar preparado para atender continuamente às necessidades e às aspirações dos 

membros da família. 

 De maneira geral, o objetivo da maioria dos negócios familiares – incluindo os 

empreendimentos rurais – é crescer sustentavelmente, melhorando sua viabilidade e preparando sua 

transição para a próxima geração. O negócio familiar deve, portanto, ser gerenciado em busca da 

viabilidade no curto prazo e da riqueza no longo prazo (SHADBOLT; RAWLINGS, 2000).

 Boas práticas de gestão são fundamentais, por mais simples que sejam. Gerar informações 

que permitam a tomada de decisões pelos produtores rurais é uma dificuldade constante. Saber onde 

estão sendo gastos os recursos e onde estão sendo geradas as receitas é papel do administrador rural. 

Segundo Crepaldi (2012), há muita falta de controle e organização financeira, pois poucos separam 

suas despesas particulares de seu negócio agropecuário. Muitos sequer discriminam custos e 

receitas de cada cultura ou tipo de exploração, assim fazendo com que o controle de caixa da 

empresa rural fique completamente desorganizado. 

 Para Santos e Marion (1996), os fatores que afetam os resultados econômicos da empresa 

agrícola podem ser de natureza externa ou interna. Os fatores externos, como os preços dos 
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produtos, o clima, as políticas agrícolas, etc., têm caráter incontrolável  pelo administrador. Mesmo 

assim, é preciso conhecê-los para que seja possível tomar decisões ajustadas às condições 

favoráveis ou desfavoráveis. Os fatores internos, como aqueles ligados aos recursos humanos, ao 

planejamento da produção, aos recursos financeiros e ao planejamento de marketing, são 

diretamente controlados pelo administrador por meio de procedimentos gerenciais. 

 Quanto maior o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento da unidade e os fatores 

de produção, maiores serão as chances de melhorar os resultados econômicos. Pode-se dizer que a 

gestão de uma empresa rural é um processo de tomada de decisão que avalia a alocação de recursos 

escassos em diversas possibilidades produtivas, dentro de um ambiente de riscos e incertezas 

características do setor agrícola. Independentemente do seu tamanho, o gerenciamento da 

propriedade rural é um dos fatores indispensáveis para alcançar o desenvolvimento sustentável da 

propriedade como um todo. Considerando os fatores internos e externos próprios da atividade rural, 

onde a tomada de decisão é realizada com base em experiências vividas, a ausência de controle 

pode comprometer a saúde financeira (SANTOS; MARION, 1996).

 Segundo Valle (1987), as operações de gestão agrária são consideradas sob um tríplice 

aspecto: o técnico, o econômico e o financeiro. Sob o aspecto técnico, estuda-se a possibilidade de 

determinada cultura vegetal ou criação de gado na área rural, a escolha das sementes, os 

implementos a serem usados, os tipos de alimentação do gado, a rotação de culturas, as espécies de 

fertilizantes, o sistema de trabalho, etc. O aspecto econômico estuda as várias operações a executar

quanto ao seu custo e aos seus resultados, isto é, o custo de cada produção e sua recuperação, por 

meio dos quais se obtém o lucro. Considera-se o aspecto financeiro quando se estudam as 

possibilidades de obtenção de recursos monetários necessários e o modo de sua aplicação, ou seja, o 

movimento de entradas e saídas de numerários de modo a manter o equilíbrio financeiro do 

negócio. 

 Estudos recentes reforçam a necessidade de gestão financeira, rentabilidade e modelos de 

gestão aplicados ao agronegócio e auxiliam na compreensão dos elementos fundamentais, 

especialmente na aplicação de uma ferramenta de gestão financeira em propriedades rurais: 

a) Alves (2009) aborda a caracterização do processo gerencial financeiro, utilização de 

indicadores financeiros relevantes ao processo de controle gerencial e aplicação da 

ferramenta de desenvolvimento do balanço scorecard na Fazenda Parrode (GO) com foco na 

perspectiva financeira; 

b) Bastiani (2010) analisa os riscos e rentabilidade das principais culturas entre cooperativas e 

produtor rural, abordando os benefícios econômicos da estratégia da  diversificação da 

produção;
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c) Silva (2010) apresenta um modelo de Balanced Scorecard (BSC) sustentável para o 

agronegócio, utiliza a análise Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats (SWOT) e 

avaliação da sustentabilidade. Aborda a International Organization for Standardization

(ISO) 14001;

d) Lozano (2011) analisa as necessidades e particularidades dos agricultores familiares e 

ferramentas de gestão utilizadas apresentando diagnóstico e apoio à tomada de decisão; 

e) Borges e Dessimon (2011) identificam os fatores influentes nas percepções dos produtores 

de commodities agrícolas inseridos na microrregião geográfica de Vacaria, RS, aborda riscos 

e mecanismos para gerenciá-los, descrevendo fatores da variabilidade climática, flutuações 

dos preços dos produtos e aumento dos custos de produção, gerenciamento de dívidas, 

utilização de consultores técnicos e diminuição de riscos com adoção de tecnologias; 

f) Moraes e Sampaio (2011) analisam a caracterização da pecuária pantaneira, identificando as 

diferenças entre sistemas de produção, por meio da análise da rentabilidade das fazendas 

considerando dois níveis tecnológicos: com e sem pastagens cultivadas; 

g) Colleta (2012) analisa a eficiência na produção e na gestão das atividades agrícolas, 

identifica mecanismos e instrumentos de controle e de análise econômico-financeira 

utilizados pelos produtores de grãos do município de São Gabriel do Oeste - Mato Grosso 

do Sul e faz referência ao uso de Tecnologia de Informação; 

h) Osaki (2012) traz um modelo de apoio à tomada de decisão voltado ao planejamento de 

produção em uma propriedade representativa com multi produto em condição de risco. 

Analisa a produção de soja, a maximização do uso de máquinas e a diversificação da 

produção;

i) Dalcin (2013) analisa estilos de tomada de decisão do agricultor, o comportamento 

empreendedor e o desempenho econômico da propriedade no município de Palmeira das 

Missões/RS. Aborda sobre a intuição/impulso ou custo/benefício, avaliação de risco para o 

não empreendedor e o baixo custo de produção no uso da internet como fonte de informação 

para o estilo empreendedor; 

j) Correa (2014) apresenta um modelo integrado de gestão econômico-financeira de sistemas 

produtivos agropecuários destinados a fornecer ferramentas de gestão para o sistema 

produtivo agropecuário e revisão literária sobre ferramentas de subsídios à gestão. O modelo 

foi aplicado em sistema produtivo que integra agricultura (orizicultura) e pecuária 

(bovinocultura) com o  intuito de integrar os recursos aumentando a rentabilidade.   

 Observa-se, assim, que mecanismos de gestão financeira eficientes devem incorporar os 

objetivos fundamentais das organizações em que se inserem, assim como a realidade estrutural da 



 

30
 

mesma. Práticas de gestão, em especial a financeira, carregam no seu processo formal instrumentos 

que, se aplicados adequadamente, permitem conhecer e analisar os resultados e transformá-los em 

informações úteis para a tomada de decisão.  

 São diversos os métodos e ferramentas de gestão financeira que possibilitam a análise de 

dados contribuindo na tomada de decisão. Destacam-se dentre eles o fluxo de caixa, a gestão de 

custos, a análise desempenho, análise de investimentos e contabilidade rural, entre outros. A 

proposta que se faz por meio deste estudo é a da utilização de um modelo de fluxo de caixa 

adaptado para atividade rural, neste sentido é mister compreender os benefícios da sua utilização 

como a importância desta importante ferramenta no processo de gestão financeira. 

 

2.3.1 Fluxo de Caixa 

 

 Gitman (2002) descreve como uma das principais ferramentas de gestão financeira e uma 

das mais utilizadas o fluxo de caixa, que tem por finalidade auxiliar o administrador no controle e 

na gestão financeira da empresa e que, aplicado como ferramenta de gestão financeira, propicia a 

quem gere a empresa, agilidade, planejamento e melhorias no processo de tomada de decisões. O 

fluxo de caixa constitui uma ferramenta importante para a administração e avaliação das 

organizações.  

 Fluxo de caixa são as entradas e saídas de recursos por um determinado período, tendo como 

base as informações econômicas e financeiras atuais da empresa, para que se possa tomar decisões 

com maior precisão. Trata-se de um instrumento gerencial de apoio à empresa, pois, além de 

evidenciar as entradas e saídas de caixa, proporcionando resultado econômico e financeiro, permite 

a tomada de decisão para o bom andamento dos negócios (PEREIRA, 2006). 

 Trata-se de um controle que auxilia na visualização e compreensão das movimentações 

financeiras num período preestabelecido. Sua grande utilidade é permitir a visualização de sobras 

ou faltas de caixa antes mesmo que ocorram, possibilitando ao produtor planejar melhor suas ações. 

Contabilmente, o fluxo de caixa é o produto final da integração das entradas e das saídas de caixa 

havidas nas subcontas do disponível ao longo de um período. Sua equação genérica é: Saldo Inicial 

+ Entradas – Saídas = Saldo Final (SÁ, 2004; MARION, 2007; BALLAMINUT et al., 2008). 

 Ballaminut et al. (2008) reforçam que fazem parte dos fluxos de caixa os fluxos das receitas 

(entradas) e os fluxos das saídas de recursos. A diferença entre esses fluxos é denominada receita 

líquida esperada. Em geral, faz-se necessário um planejamento interno da propriedade, com base na 

situação atual e de perspectivas futuras, visando garantir a sustentabilidade e permanência do 

produtor na atividade, bem como maximizar os ganhos por meio de compra de produtos nas 



 

31
 

melhores épocas e com os maiores descontos possíveis. O êxito financeiro de uma empresa agrícola 

depende da sua capacidade de competir e optar pela atividade que garanta o melhor retorno do 

investimento. 

 Na atividade agrícola brasileira, a safra de verão acontece a partir dos meses de setembro e 

outubro de um ano, até os meses de junho e julho do ano seguinte. Dessa forma, faz-se necessário 

analisar o caráter bianual de receitas e retiradas do caixa na propriedade para o cultivo das 

principais culturas, garantindo uma maior fluidez de recursos por parte dos produtores, tentando 

minimizar a utilização de financiamentos, os quais, por meio de seus juros, diminuem a margem de 

lucro (BALLAMINUT et al., 2008) 

 Anteriormente ao plantio das culturas, são realizados manejos e aquisição de defensivos 

agrícolas, havendo a necessidade de capital para investimento na atividade ou aquisição de 

financiamentos para custeio da produção. Assim, a formação de reservas ao longo das safras que 

garantam uma maior linearidade das entradas e saídas de capital deve ser primada para manutenção 

de um sistema produtivo mais satisfatório, garantindo ao produtor um melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis e aumento de seus lucros (BALAMINUTT et al., 2008).

 Lima (2006) ressalta a importância da análise do fluxo de caixa e afirma que a antecipação 

aos movimentos de caixa nos negócios permite que os problemas sejam detectados com 

antecedência possibilitando as devidas ações preventivas. Assim, deve-se elaborar um 

demonstrativo que resuma todas as transações de caixa que afetam o empreendimento durante um 

período de tempo.

 A análise do Fluxo de Caixa é importante para se verificar a capacidade da empresa em 

pagar suas obrigações corretamente, bem como planejar satisfatoriamente a entrada e a saída de 

capitais ao longo do ano. Se as receitas ocorrerem somente no final do período ou mesmo se 

concentrarem em épocas específicas, será necessário buscar recursos (próprios ou de terceiros) para 

viabilizar o empreendimento. No entanto, se as receitas forem distribuídas ao longo do tempo, 

menor será a necessidade de buscar fontes de financiamento. 

 Sem dúvida, a análise do fluxo de caixa é um instrumento primordial para os tomadores de 

decisão, mas ele não considera uma variável importante nas decisões: o tempo. A análise do 

momento em que ocorrerão as despesas e as receitas permite que o empresário se antecipe aos 

movimentos de caixa nos negócios, de modo que os problemas sejam detectados com antecedência 

para que sejam realizadas as devidas ações preventivas (LIMA, 2006).  

 Nesse contexto, Lucena, Cavalcante e Almeida (2014) afirmam que o controle dos fluxos 

financeiros por meio do fluxo de caixa contribui para o processo de decisão, pois se apresenta como 
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um dos mecanismos que ajudam a gestão de forma mais rápida e segura, no que diz respeito a 

angariar recursos e aplicá-los se for o caso. 

 Marin e Palmeira (2014) destacam a importância do fluxo de caixa como apoio ao processo 

de gestão e à tomada de decisão e alertam sobre a necessidade de se ter o controle financeiro para se 

manterem no mercado a qual se inserem. O administrador financeiro tem a responsabilidade de 

gerir os recursos financeiros da empresa, bem como, de seus conhecimentos e técnicas, atingir os 

objetivos e as metas estabelecidas, garantindo a preservação e maximização de bens patrimoniais. 

Dessa forma, o uso dessa ferramenta possibilita o planejamento e o controle dos recursos 

financeiros, sinalizando os rumos financeiros dos negócios e servindo como base para as decisões.

 Estudos demonstram a importância dessa ferramenta no processo de gestão e o uso  

proporciona inúmeros benefícios como controlar, estimar e conhecer as necessidades de recursos 

financeiros em tempo real e sua projeção possibilita ainda o planejamento e o controle dos recursos 

financeiros, sinalizando os rumos financeiros dos negócios e servindo como base para as decisões.

O fluxo de caixa, além de ser uma ferramenta básica no processo de gestão, é uma das 

demonstrações financeiras obrigatórias para as organizações mercantis. O artigo 176, da Lei 

6.404/76, que trata das Sociedades por Ações, reforça sua importância no processo de gestão, na 

relação com investidores e a necessidade de utilização desses fluxos de caixa: 

 
Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na 
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que 
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações 
ocorridas no exercício:
... 
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638,de 

2007).(BRASIL, 1976)

 Cabe ressaltar que o parágrafo 6º desse mesmo artigo limita a elaboração e publicação da 

demonstração dos fluxos de caixa às companhias fechadas com patrimônio líquido, a data do 

balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Porém, as Normas Brasileiras de 

Contabilidade, no papel de disciplinar a elaboração e divulgação das informações financeiras, por 

meio da Resolução nº 1.296, de 2010, do Conselho Federal de Contabilidade, e da Instrução 

Técnica emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) por intermédio do 

Pronunciamento Técnico nº 03, torna obrigatória sua elaboração e registro, sem limites com relação 

ao patrimônio líquido. 

 Preconiza a norma que a estrutura das demonstrações do fluxo de caixa deve indicar as 

alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se 

essas alterações em, no mínimo, 3 (três) fluxos: operacional, financiamentos e investimentos. 
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02.3.1.1 Atividades operacionais 
 

 O montante dos fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais é o indicador chave 

da extensão em que as operações da entidade têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar 

empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos (ou juros sobre o 

capital próprio, que, no Brasil, se assemelham a dividendos) e fazer novos investimentos sem 

recorrer a fontes externas de financiamento. As informações sobre os componentes específicos dos 

fluxos de caixa operacionais históricos são úteis, em conjunto com outras informações, na projeção 

de futuros fluxos de caixa operacionais. (PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 03 (R2), 2010).

 Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das 

principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de 

transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou prejuízo. 

 Na atividade rural, as atividades operacionais podem ser compreendidas como a venda da 

produção e os gastos necessários para sua produção, tais como a aquisição de insumos, controle de 

pragas, manutenção de máquinas, serviços de colheita e entrega da produção. 

 

2.3.1.2 Atividades de investimento  

 

 A divulgação em separado dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de investimento é 

importante porque tais fluxos de caixa representam a extensão em que dispêndios de recursos são 

feitos pela entidade com a finalidade de gerar receitas e fluxos de caixa no futuro

(PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 03 (R2), 2010).  

 A aquisição de máquinas e equipamentos,  benfeitorias nas instalações e aquisição de novas 

tecnologias no processo produtivo são exemplos de atividades de investimentos na atividade rural.

 

2.3.1.3 Atividades de financiamento

 

 A divulgação separada dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é 

importante por ser útil para prever as exigências sobre futuros fluxos de caixa pelos fornecedores de 

capital à entidade (PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 03 (R2), 2010). 

 Na atividade rural, as atividades de financiamentos são representadas pelos empréstimos 

para custeio da produção e capital de giro, entre outros. 
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 Santos (2001) reforça que a necessidade de planejamento de caixa está presente tanto em 

empresas com dificuldades financeiras, como naquelas bem capitalizadas. Pivetta (2004) corrobora 

que o fluxo de caixa é um dos instrumentos mais eficientes de planejamento e de controle 

financeiro, o qual poderá ser elaborado de diferentes maneiras, conforme as necessidades ou 

conveniências de cada empresa. 

  

2.3.2 Gestão de Custos 

 

 As empresas, imersas em um ambiente repleto de incertezas, necessitam cada vez mais de 

informações precisas e confiáveis para a tomada de decisão. Entre as informações relevantes, estão 

as relacionadas aos custos. O conhecimento relativo aos custos é importante, entre outros fatores, 

para o entendimento dos recursos consumidos nas operações das organizações, podendo ser usado 

também como um medidor de desempenho econômico, facilitando a tomada de decisão (LIMA; 

EGITO; SILVA, 2004).

 A organização do agronegócio contemporâneo tem incorporado diversas práticas 

administrativas em sua gestão, as quais já são tradicionais para organizações industriais, comerciais 

e de prestações de serviços tipicamente urbanas. Ao tomar decisões, é fundamental conhecer o 

contexto em que está inserida a propriedade rural, assim como seus custos, despesas, mercado e 

tecnologias (CALLADO; MORAIS, 2011).

 O processo de globalização e a abertura comercial brasileira são fatos que contribuem para 

explicar a complexidade ambiental das empresas agroindustriais. Essa realidade exige dos gestores 

maior dinamismo e capacidade para desenvolver estratégias adequadas ao contexto do agronegócio, 

visando estabelecer vantagem competitiva sustentável. A eficácia desse processo dependerá, 

também, da gestão dos custos e da otimização na utilização dos recursos da empresa (RASIA, 

2011). 

 Rasia (2011) observa que a alta competitividade existente entre as empresas do agronegócio, 

em ambiente de turbulências, evidencia a necessidade de práticas de gestão que possibilitem atingir 

os objetivos estabelecidos pelo planejamento. Nesse contexto, a gestão estratégica de custos gera 

informações para o controle e planejamento de custos, por meio de uma visão sistêmica, para apoiar 

o processo de gestão estratégica via subsídios ao processo decisório. 

 A gestão de negócios, segundo Zanin et al. (2014), requer uma base informacional adequada 

citando o controle dos custos como uma fonte indispensável de informação porque os custos 

influenciam diretamente os resultados.
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 Marion (2005) menciona que, na atividade agrícola, um aspecto importante é considerar o 

ano agrícola versus exercício social, pois a receita concentra-se, normalmente, durante ou logo após 

a colheita, ao contrário de outras atividades em que se distribui ao longo dos 12 meses. Se o ano 

agrícola terminar em março, o exercício social poderá ser encerrado em 31/03 ou 30/04 e assim 

sucessivamente. Dessa forma, evita-se cultura em formação por ocasião da apuração do resultado. 

Encerrando o exercício social antes da colheita, têm-se plantas em crescimento, o que seria difícil 

de avaliar e obter um resultado mais justo. 

 Segundo Callado e Callado (2011), os sistemas de custos têm sido amplamente investigados 

ao longo das últimas décadas, no âmbito de organizações industriais, e seus achados têm sido 

tradicionalmente considerados como passíveis de similar aplicabilidade entre empresas pertencentes 

a outros setores de atividade econômica. Os sistemas de custos assumem uma relevância 

significativa dentro do processo gerencial de empresas que atuam no agronegócio, principalmente 

no que se refere ao controle das operações e à tomada de decisão. 

 Os custos da produção estão divididos em variáveis e fixos. Segundo Martins (2003), os 

custos variáveis são os custos relacionados diretamente à quantidade produzida. Quanto maior a 

quantidade a ser produzida num determinado período, maior será o seu consumo. Os custos fixos,

ao contrário dos custos variáveis, não são influenciados pelo volume de produção num determinado 

período. Mesmo que seus valores sejam alterados entre um e outro período, eles não estão 

relacionados à quantidade produzida. 

 Callado e Callado (2011) ressaltam a importância da classificação dos custos, necessária 

para uma gestão eficiente e competitiva, e os classificam quanto à natureza, quanto à identificação 

do produto e quanto à sua variação quantitativa.

 Quanto à natureza: classificação que se refere à identidade daquilo que foi consumido na 

produção: 

a) materiais e insumos – materiais brutos ou trabalhados e anteriormente produzidos, que são 

necessários para, por meio de determinado processo, obter um novo produto (ex.:

fertilizantes, sementes, etc.);  

b) mão de obra direta – salários, encargos sociais e benefícios do pessoal empregado 

diretamente na produção (ex.: tratorista, tratador, etc.); 

c) mão de obra indireta – salários, encargos sociais e benefícios do pessoal empregado 

indiretamente na produção (ex.: técnico agrícola, veterinário, etc.); 

d) manutenção de máquinas e equipamentos – gastos com peças e serviços de reparos de 

tratores e outras máquinas e equipamentos utilizados na produção; 
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e) depreciação de máquinas e equipamentos – parcela que corresponde à taxa de depreciação 

pelo uso das máquinas e equipamentos; 

f) combustíveis e lubrificantes – utilizados pelas máquinas de produção agropecuária.  

 Quanto à identificação com o produto: classificação que se refere à maior ou menor 

facilidade de identificar os custos com os produtos, por meio de uma medição precisa de insumos 

utilizados, de relevância do seu valor ou da apropriação dos gastos por rateio: 

 a) diretos – são identificados com precisão no produto acabado, por meio de um sistema de 

 medição, cujo valor é relevante (ex.: horas de mão de obra, quilos de ração, etc.);

 b) indiretos – são aqueles necessários à produção, geralmente de mais de um produto, mas 

 que são alocáveis, por meio de um sistema de rateio, estimat ivas e outros meios (ex.: 

salários dos técnicos, da chefia, alimentação, higiene e limpeza). 

 Quanto à sua variação quantitativa – classificação que se refere ao fato de os custos 

permanecerem inalterados ou variarem em relação às quantidades produzidas, ou seja, os custos 

podem variar proporcionalmente ao volume produzido ou podem permanecer constantes, 

independentemente do volume: 

 a) custos variáveis: são os custos que apresentam variações em proporção direta com o 

 volume de produção ou área de plantio (ex.: mão de obra direta, fertilizantes, rações, etc.);

b) custos fixos: são os custos que permanecem inalterados em termos físicos e de valor, 

independentemente do volume de produção e dentro de um intervalo de tempo relevante, 

sendo também conhecidos como custo de capacidade por serem oriundos da posse de ativos 

e da capacidade ou estado de prontidão (ex.: depreciação, seguros, salários da administração, 

etc.).

 Nachiluk e Oliveira (2012) afirmam que é necessário enxergar a propriedade rural como 

uma empresa de fato. Esses autores reforçam que, nessa empresa, há pessoas, equipamentos, terras, 

insumos para transformação e recursos financeiros para tocar o negócio e que, para determinar (ou 

estimar) o custo de produção, é necessário enfrentar várias questões, considerando como o ideal 

para um determinado produto de uma atividade agropecuária aquele cujo preço de mercado permita 

cobrir os custos de produção e de comercialização, contendo ainda o percentual de lucro esperado, o 

que permite que a empresa se mantenha competitiva no mercado. 

 O produtor rural, como qualquer outro empreendedor, não deve só se preocupar em produzir 

e vender seus produtos, mas também deve saber quanto custa para produzi-los e qual é a 

rentabilidade gerada ao serem vendidos. Para isso Andrade, Morais, Munhão e  Pimenta (2012) 

afirmam que é importante que ele faça o uso de técnicas de gestão, bem como utilizem as 

ferramentas que a contabilidade disponibiliza. 
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  Callado e Callado (2011) destacam que a gestão dos custos fornece informações que 

possibilitam a gerência tomar decisões, permitindo a identificação de gastos que estejam reduzindo 

a lucratividade. Contudo, apesar da relevância do controle da atividade rural por meio das 

informações fornecidas pela contabilidade, estes autores lembram que não tem havido grande 

aplicação gerencial dessas informações, ficando restritas aos fins fiscais. 

 É importante considerar que, para a sobrevivência de qualquer atividade econômica, esta 

precisa ser suficientemente rentável para cobrir todos os gastos, inclusive os gastos com mão de 

obra empregada pelos donos da propriedade e gerar um valor correspondente ao retorno do 

investimento (lucro). Como qualquer atividade, as atividades agrícolas também necessitam 

conhecer a estrutura de seus custos para fins de uma boa gestão. A necessidade de planejamento e 

controle sobre as culturas agrícolas produzidas e a cobrança no aperfeiçoamento das atividades é 

muito importante, tanto para fins de gestão e busca de uma rentabilidade adequada, como para 

conseguir atingir a qualidade exigida pelo mercado consumidor (ANDRADE; MORAIS; 

MUNHÃO; PIMENTA, 2012).

 Reduzir custos para aumentar a rentabilidade é inerente ao processo de gestão. E nesta 

direção Laurenti (2000) aponta a terceirização como uma das alternativas para maximizar os lucros 

na exploração da atividade agrícola e destaca o avanço da terceirização e as vantagens desse 

recurso, tais como a redução do custo operacional, a menor imobilização de capital e a transferência

dos encargos trabalhistas, a condição de polivalência das combinações trator-implementos 

agrícolas, a flexibilidade na produção agrícola e a gradativa expansão da fronteira tecnológica.

 A subcontratação de fatores da produção tem aspectos positivos e negativos; não imobilizar 

o capital é uma das vantagens. Positivamente a seu favor, tem menores custos de governança 

interna, menor preocupação com manutenção dos ativos, especialização dos serviços e mão de obra, 

flexibilidade para incorporar novas tecnologias e manter o foco na atividade principal. O lado 

negativo está na falta de controle direto sobre o ativo, dificultando a flexibilidade interna de 

mudança de planejamento, falta de comprometimento do fornecedor com negócio, necessidade de 

monitoramento do serviço, coordenação do contrato e possibilidade de oportunismo (MASCARIN, 

2014). 

 No Brasil, a subcontratação encontra dificuldades para se estabelecer, segundo Mascarin 

(2014). As políticas de subsídios de créditos do governo para máquinas agrícolas fomentam a 

indústria de máquinas e integração vertical da produção, mesmo que, nas propriedades agrícolas, 

essas máquinas apresentem capacidade ociosa.

 Outros estudos abordam a gestão de custos aplicados ao agronegócio e reforçam a sua 

importância: 
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a) Furtado (2011) analisa a contabilidade de gestão numa empresa de produção vinícola e a  

implementação de um sistema de contabilidade de custos como ferramenta de auxílio à 

gestão na tomada de decisões. 

b) Araujo Correia (2011) identifica os custos de produção e viabilidade econômica de um 

sistema de produção de banana orgânica na região do Vale do Submédio São Francisco. 

Analisa a utilização do método de orçamentação parcial, a rentabilidade, a relação 

benefício/custo, o ponto de nivelamento e a margem de segurança. 

c) Rosado e Piva (2012) analisam a aplicação do método de Custeio Baseado em Atividades 

(ABC) em uma empresa com o perfil do moderno agronegócio brasileiro. Analisa as 

vantagens e desvantagens.

d) Rech (2012) aborda a mensuração de ativos biológicos, valor justo e utilização do conceito 

de valor presente. Analisa custos de produção, taxas de desconto, estimativa da produção e 

cálculo do preço de venda.

 Nesse sentido, os gestores que administram adequadamente os custos relacionados com o 

seu negócio conseguem prever com mais facilidade qual será a trajetória dos custos das operações, 

ampliando a sua capacidade de planejar as atividades e, consequentemente, o lucro (MEDEIROS; 

COSTA; SILVA, 2005).

 

2.3.3 Indicadores de Desempenho 

 

 Os indicadores de desempenho estão entre as principais ferramentas de gestão, segundo 

Callado e Soares (2014),  e sua utilização possibilita realizar comparações entre o que foi planejado 

e o que realmente foi executado. 

 Callado, Callado e Almeida (2008) reforçam que os indicadores de desempenho são 

elementos fundamentais para a mensuração de performance, bem como para a definição das 

variáveis que melhor representem o desempenho geral de uma organização. Para cada setor de 

atividades podem ser elaborados grupos distintos de indicadores de desempenho, obedecendo às 

suas características específicas, assim como a assimilação de conceitos metodológicos pelos 

profissionais responsáveis por sua elaboração.

 Para Callado e Soares (2014) as empresas não devem esquecer  por completo as medidas 

financeiras, pois estas revelam o desempenho da organização hoje e são decorrentes dos processos 

de tomada de decisão anteriores. Entretanto, devem agregar a estas um conjunto de indicadores que 

norteiem a gestão estratégica e impulsionem o desempenho futuro da empresa, contribuindo para a 

criação de valor da mesma. A ausência de um sistema de medição baseado em indicadores afeta 
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negativamente o desempenho da organização, dificultando o gerenciamento e a identificação de 

desvios no decorrer das operações. Além disso, desorienta os envolvidos e impossibilita a criação 

de um sistema de recompensas ou ações disciplinares (CALLADO; SOARES, 2014).

 A medição e a análise da eficiência, segundo Schifller (2011), poderá ser útil para fins 

estratégicos (comparação com outras empresas), táticos (permitir às empresas identificarem fatores 

prejudiciais ao seu desempenho técnico e econômico), de planejamento (comparar os resultados do 

uso de diferentes combinações de fatores) ou outros relacionados à sua administração interna.

 Schifller (2011) elucida que, uma vez quantificada a ineficiência e os seus fatores 

condicionantes identificados, muitos prejuízos poderão ser evitados. Por outro lado, a identificação

dos fatores condicionantes de níveis elevados de eficiência poderão ser também extremamente 

valiosos e relevantes, podendo as empresas de elevada eficiência se tomarem referência ou 

benchmarks para as demais. 

 Neste sentido Martins (2006) corrobora ao afirmar que, além de estar associada à 

capacidade dos gestores em desenvolver estratégias e desdobrá-las nos diversos níveis operacionais, 

a eficácia da gestão está ligada à implementação de um sistema de acompanhamento baseado em 

indicadores de desempenho.  

A crescente necessidade de uma maior eficiência nos processos produtivos dentro do âmbito 

do agronegócio, devido, principalmente, ao aumento da competitividade global, evidencia a 

importância de um sistema de controle que forneça informações essenciais para o entendimento e o 

aperfeiçoamento das atividades operacionais das empresas inseridas neste setor (MARTINS, 2006).

 Miranda e Silva (2002) afirmam que os indicadores de desempenho desejáveis estão 

relacionados à definição das mensurações que de fato devem ser consideradas, devendo ser 

identificados os atributos de desempenho relevantes que serão adotados como referência de 

avaliação. A definição dos indicadores de desempenho a serem utilizados faz parte de uma 

sequência lógica de procedimentos para o desenvolvimento e a implementação de um sistema de 

mensuração e de avaliação de desempenho. Essas medidas devem ser orientadas para o futuro, 

procurando-se definir objetivos que traduzam as metas da organização.  

No agronegócio os indicadores da avaliação de desempenho estão relacionados com a 

produtividade por hectare, a rentabilidade por safra e a participação dos custos no processo 

produtivo, entre outros fatores. Analisar os indicadores da produção e manter registro histórico são 

fatores relevantes que servirão de base para implementação de medidas corretivas e 

aperfeiçoamento dos resultados.
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2.3.4 Análise de Investimentos 

 

 Uma boa análise de investimentos é tão importante quanto conhecer os custos e adotar 

práticas de gestão financeira, antes de tomar decisões, especialmente no que se refere aos de grande 

monta. Uma das alternativas para se ampliar os resultados na atividade rural é a aquisição de novas 

terras agrícolas, aumentando a área de exploração. Nesse contexto, é de fundamental importância 

analisar o custo do investimento, a capacidade de geração de caixa e o retorno dos investimentos. 

 Nesse sentido  Assaf Neto (2005) afirma que o valor de um ativo é função de sua capacidade 

futura de gerar riqueza, e não de seus resultados acumulados em exercícios passados e  registrados, 

e que, de maneira efetiva, o valor de uma empresa depende de seu desempenho esperado no futuro,

do que ela seja capaz de produzir valor (riqueza), e não do custo dos ativos. 

 A decisão de investir em aquisições de novas terras agrícolas deve levar em conta os fatores 

determinantes de preços de mercado, a variação histórica e o retorno do investimento,  dado o vulto 

do negócio, podendo impactar negativamente na liquidez. A metodologia adequada para se avaliar o 

preço do hectare da terra rural em mercados regionais requer modelos e critérios específicos. 

No Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, 

por meio de seu Departamento de Economia Rural (DERAL), divulga pesquisas sobre os preços 

médios de terras agrícolas, por região. Tal pesquisa tem por objetivo, entre outros, acompanhar a 

evolução do preço da terra agrícola no Estado do Paraná e disponibilizar para a sociedade um 

referencial de preços amplos, servindo de parâmetro. 

 Os preços médios pesquisados poderão servir como um referencial por município, não como 

valor mínimo ou máximo, tendo em vista que cada propriedade rural tem suas características 

próprias quanto ao tamanho, à localização, às vias de acesso, à topografia, à hidrografia, ao tipo de 

solo, à capacidade de uso, ao grau de mecanização entre outros fatores. Assim sendo, o valor de 

terras agrícolas pesquisado são os valores referenciais que compreendem um valor médio geral para 

o município, não tendo como base uma determinada região.

 Para se entender os valores divulgados na tabela de referência, é importante conhecer a 

metodologia utilizada pelo DERAL (PR). É quantificada a distribuição das Terras Agrícolas em 

nível de municípios, quanto a sua classe/grau de mecanização (mecanizada, mecanizável, não 

mecanizável e inaproveitável) e sua tipificação (roxa, mista e arenosa). São pesquisados os preços 

médios em cada município, por classe/grau de mecanização e tipo de terras (solo), tendo como 

referência os preços de mercado do mês de janeiro de cada ano. 

 São utilizadas, no mínimo, 5 (cinco) informações de preços, pesquisando os negócios 

realizados, as ofertas e as opiniões. Como referência de coletas de preços, são utilizadas 
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informações de pessoas e/ou empresas ligadas ao Setor Agropecuário, tais como: Imobiliárias, 

Corretores de Imóveis Autônomos, Cooperativas, Empresas de Planejamento, Engenheiros

Agrônomos, Técnicos Agrícolas, Topógrafos, Técnicos do Instituto Paranaense de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Paraná (EMATER-PR), Técnicos da Secretaria de Agricultura dos 

Municípios, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicatos Rurais, Associações de Produtores 

Rurais, Cartório de Registro de Imóveis e outros ligados ao setor. Dos valores médios finais para 

cada classe e tipo de terras, são deduzidos os valores das benfeitorias reprodutivas e não 

reprodutivas (DERAL, 2015). 

 Também o  Instituto Brasileiro de Economia/ Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV) realiza 

levantamentos de preços no âmbito do setor agropecuário em âmbito nacional, englobando 

produtos, insumos, serviços e tipos de transações envolvendo terras. As séries de preços pagos e 

recebidos pelos produtores rurais são construídas pela FGV com o apoio das empresas estaduais de 

extensão rural, num processo de coleta de dados por municípios selecionados de acordo com a 

importância na produção agropecuária. Os preços de venda e de arrendamento de terras tem 

apuração semestral de preços de terras negociadas com abertura segundo Unidades da Federação, 

divididas de acordo com o tipo de transação ou forma de uso da terra: vendas de terras destinadas às

lavouras, matas, pastagens e arrendamentos de lavouras e pastagens (IBRE/FGV, 2016).

 Além dos preços médios de terras agrícolas divulgados por organismos oficiais, outras 

pesquisas sobre o tema também foram realizadas:

a) Gasques, Bastos e Valdes (2008) analisaram a variação dos preços das terras no Brasil de 

1977 a 2006 e, em especial, a elevação dos preços das terras no período de 2000 a 2006, 

destacando uma forte recuperação nesse período, superior a 10%. Dez estados apresentaram 

acentuada valorização do preço da terra entre 2000 e 2006, entre eles, os estados do Sul 

(Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Centro-

Oeste (Goiás e Mato Grosso). Os principais motivos levantados foram resultados do bom 

desempenho das exportações, crédito rural, preços internos e externos das commodities

agrícolas e aumento da demanda por bicombustível;

b) Ferro e Castro (2013), ao analisarem o impacto de variáveis sobre o preço da terra agrícola 

entre 2000 e 2010 em três regiões: fronteira agrícola (sul do Maranhão, sul do Piauí, leste do 

Tocantins e oeste da Bahia), área de transição (exploração relativamente recente, mas 

representa um importante produtor de soja, como o Centro-Oeste) e desenvolvida (áreas 

tradicionais, como o Sul do País), utilizaram-se do modelo econométrico de dados e 

observaram que o preço da soja (representando a renda do produtor) teve relação estreita e 

positiva com o preço da terra e que as características regionais são fundamentais para 
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compreender o comportamento do mercado de terras, uma vez que diversos fatores que 

determinam o preço têm impactos diferentes em cada região. Observaram ainda que a 

grande diferença da disponibilidade de terras existente nas três regiões interfere na 

determinação dos preços desse fator. A partir da análise da área agrícola cultivada (que 

representa a demanda por terras para fins agrícolas), os autores observaram a elasticidade 

negativa nas regiões de fronteira e de transição, enquanto na região desenvolvida o 

coeficiente foi positivo, apresentando coeficiente de elasticidade mais elevado em relação às 

demais variáveis. Foi dada como explicação o fato de que o impacto do aumento da 

demanda por terras para cultivo sobre o preço desse fator depende da elasticidade da oferta 

de terras em cada região. Tendo a região desenvolvida uma oferta praticamente inelástica 

desse fator produtivo, a elevação da demanda implica em aumento significativo do preço da 

terra. Por outro lado, nas regiões menos ocupadas, uma maior demanda pode levar ao 

aumento da conversão de terras brutas ou de pastagens em terras produtivas, elevando o 

estoque desse fator (deslocando a curva de oferta de terras para a direita), o que impactaria 

negativamente no preço da terra;

c) Spolador e Barros, (2010), em estudos realizados sobre os determinantes do preço da terra 

no Brasil, expandiram suas análises para o nível estadual, levando em conta os seguintes 

estados: Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. O período de análise 

concentra-se entre 1977 e 2008, e os resultados econométricos mostram que, de fato, existe 

uma relação inversa e contemporânea entre a taxa de crescimento da produtividade agrícola 

e a taxa de crescimento do preço da terra, seja para o Brasil ou nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Paraná; 

d) Rahal (2003) analisou os principais determinantes dos preços de terra de culturas de 

primeira, terra para pastagem, arrendamento para culturas e aluguel de pasto para animais no 

Estado de São Paulo nos períodos de 1969 e 2001 e a relação existente entre os preços das 

diversas categorias de terras existentes no Estado de São Paulo com os preços de terras em 

outros estados do Centro-Sul. A ferramenta econométrica utilizada foi a regressão linear 

múltipla e os resultados dos testes de raiz unitária e de cointegração suportaram as 

evidências empíricas de que os preços de diferentes tipos de terra, em diferentes regiões, 

estão relacionados. Fatores microeconômicos e macroeconômicos foram utilizados como 

variáveis na aplicação dos testes; 

e) Barros (2009) analisou  os determinantes do preço da terra no Brasil, demonstrando uma 

relação positiva com a área de cultivo (dada uma relação de demanda) e negativa com a 

produtividade, tendo em vista que um aumento da produtividade reduz a demanda por terra 
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e favorece queda de preços. Ressaltou que, a partir de 2000, a produtividade se estabilizaria 

ou reduziria, e o aumento da produção agrícola passaria a depender da expansão da área de 

cultivo, favorecendo a valorização da terra.  

 Conhecer os determinantes dos preços de terras é fundamental para se fazer uma boa análise 

de investimentos e auxiliar na tomada de decisão. Ademais, nesse processo, também se faz 

necessário serem analisados os critérios utilizados para avaliação, como também o retorno do 

investimento, o momento certo para investir e a capacidade de pagamento. 

 Silva e Fontes (2005), em estudos divulgados, utilizaram os conceitos do Valor Presente 

Líquido, Valor Anual Equivalente e Valor Esperado da Terra para comparar e demonstrar a relação 

entre eles. Para tanto, utilizou um estudo de caso de um projeto de investimento em reflorestamento 

com eucalipto, a fim de comparar os critérios. Os resultados indicaram que todos os critérios são 

adequados e podem ser aplicados, bastando conhecer bem a diferença entre eles e a correta forma 

de interpretá-los sobre o melhor critério para avaliar um investimento em terra nua. O Valor 

Esperado da Terra (VET), também conhecido como critério de Faustmann, método desenvolvido 

inicialmente pelo alemão Faustmann, para determinar o preço máximo de compra da terra nua a ser 

utilizada para determinada cultura. 

 Zilli (2010) buscou mensurar o valor das propriedades rurais nas regiões de Carazinho/RS e 

Cascavel/PR, utilizando a Teoria das Opções Reais como um complemento ao Valor Presente 

Líquido (VPL) na valoração de terras. A partir de dados obtidos em painéis realizados nas duas 

regiões, as receitas e os custos envolvidos no processo de produção agrícola foram identificados. O 

resultado da pesquisa, na região de Cascavel/PR, demonstrou indícios de que a terra poderia valer 

R$ 17.121,22/ha, 50,70% superior ao valor captado pela FGV (2009). O autor conclui que, dessa 

forma, o hectare de terra nessa região pode estar subvalorizado, pois o Valor Presente expandido 

mostra que essa propriedade pode valer mais do que o valor declarado pelos produtores no painel. 

Reforça Zilli (2010) que a avaliação dos preços das terras rurais na região Sul do Brasil, sob 

a hipótese de que o valor da opção real poderia explicar o comportamento do preço de mercado das 

terras, é de fundamental importância para a identificação do potencial existente na teoria para a 

valorização de terras. 

Novos investimentos com o objetivo de ampliar a área de produção são decisões que podem 

impactar a liquidez no longo prazo. Analisar as variáveis relacionadas aos preços praticados por 

região requer estudo e planejamento. Alternativas como o arrendamento de terras e aquisições de 

terras agrícolas em outras regiões com menor demanda podem ser mais vantajosas. 
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2.3.5 Contabilidade Rural

 

 Crepaldi (2006) ressalta que, entre as ferramentas que contribuem para a uma boa gestão 

financeira, também está a contabilidade rural, que tem por finalidade orientar as operações agrícolas 

e pecuárias, medir e controlar o desempenho econômico-financeiro da empresa e de cada atividade 

produtiva, apoiar as tomadas de decisões no planejamento da produção, das vendas e investimentos, 

auxiliar nas projeções de fluxos de caixas, permitir comparações à performance da empresa com 

outras, conduzir as despesas pessoais do proprietário e de sua família e justificar a liquidez e 

capacidade de pagamento junto aos credores.

 O contexto da gestão das propriedades rurais insere a contabilidade como instrumento de 

apoio e suporte para o planejamento e controle, visando contribuir com informações que auxiliem 

no processo decisório, inclusive das propriedades rurais (CREPALDI, 2011; MARION, 2010).  

 Para Crepaldi (2006), contabilidade rural é um instrumento administrativo que tem por 

finalidade controlar o patrimônio rural, apurar o resultado e fornecer informações sobre o 

patrimônio e o resultado aos usuários das informações da contabilidade rural. Para Calzavara 

(1985), o funcionamento de uma empresa rural decorre de um conjunto distinto e interdependente 

de variáveis, e o resultado obtido é função do maior ou menor controle que o produtor exerce sobre 

essas variáveis.  

 Entre outros aspectos interessantes a serem evidenciados, é destacado por Crepaldi (2006) 

que a contabilidade rural, além do fornecer informações, tem por finalidade o planejamento e o 

controle e orientar as operações agrícolas e pecuárias, medir o desempenho econômico-financeiro 

da empresa e de cada atividade produtiva individualmente e controlar as transações financeiras.

 A operacionalização da contabilidade no âmbito de empresas rurais precisa levar em 

consideração as necessidades gerenciais referentes aos processos produtivos em curso tanto sobre a 

identificação, a mensuração, o registro e o controle de custos, quanto em relação à  elaboração de 

relatórios e utilização das informações acerca dos custos na tomada de decisão. Nesse aspecto, a 

contabilidade de custos, uma das áreas  da ciência contábil, possui um papel essencial dentro do 

processo gerencial, mediante uma orientação no processo de coleta de dados, na elaboração de 

relatórios e no fornecimento de informações úteis e relevantes para a tomada de decisões. 

(NEPOMUCENO,  2004; CALLADO; CALLADO, 2011). 

 Borrilli et al. (2005) apontam a necessidade da transformação das propriedades rurais em 

empresas, com capacidade de acompanhar a evolução do setor agropecuário, principalmente 

inserindo-se o controle de custos por atividade desenvolvida e a comparação dos resultados.
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 Para os produtores rurais obrigados à escrituração do livro caixa utilizar-se da contabilidade 

se faz necessário. Diferente das funções do fluxo de caixa, o propósito da escrituração do livro caixa 

é evidenciar as operações financeiras de determinado período e apresentá-las ao fisco quando 

requerido para comprovar a respectiva movimentação. Determina a Instrução Normativa n º 83, de 

11 de outubro de 2001, da Secretaria da Receita Federal (SRF), que a escrituração consiste em 

lançamentos das receitas, despesas de custeio, investimentos e demais valores que integram o 

resultado da atividade rural. Nesse sentido, utilizar-se de um sistema de gestão poderá também, 

entre outros benefícios, contribuir para um bom planejamento tributário e assegurar a melhor 

utilização dos recursos financeiros.

 Crepaldi (2011) ressalta que o sucesso dos empreendimentos de qualquer natureza está 

subordinado à gestão eficiente. Nesse sentido, é justamente onde se percebe as maiores fragilidades 

das empresas rurais brasileiras, sendo visível a carência de apoio ao processo decisório que, 

consequentemente, prejudica a modernização da agropecuária. O sucesso da empresa rural não 

consiste somente no aumento da produtividade por meio de modernas técnicas, mas também no 

controle dos custos de produção. É necessário saber como gerenciar a produtividade para chegar ao 

resultado desejado e continuar prosperando com significativos lucros (DAL MAGRO et al., 2013). 

 Zanin et al. (2014), Engel (2012), Cella e Peres (2002), Borilli et al. (2005), Mazzioni et al. 

(2007), Dal Magro et al. (2013) evidenciam estudos que ressaltam a necessidade da utilização da 

contabilidade como instrumento de apoio na análise do desempenho econômico, financeiro, 

patrimonial, bem como para a gestão das propriedades rurais.

 

2.3.6 Tecnologias de Informações 

 

 Buscou-se analisar a utilização dos recursos da tecnologia de informação como forma de se 

aprimorar a gestão e os benefícios que o uso de sistemas de informações voltados à gestão rural 

podem propiciar ao desenvolvimento do setor. Conhecer e aplicar técnicas de gestão por meio do 

uso de sistemas de informações com recursos que permitam registrar, armazenar e realizar a análise 

de resultados, afirmam Basio, Eckert e Mecca (2015), é uma das alternativas para o 

aperfeiçoamento da gestão.   

 Castro (2001) destaca que a visão sistêmica trazida pela conceituação do setor agrícola como 

agronegócio foi um avanço no método científico, apoiando a pesquisa nesse segmento da economia. 

Ao considerar a agricultura como agronegócio, foi possível realçar a dimensão gerencial desse 

empreendimento e reforçar a necessidade de inovação tecnológica e gerencial, como instrumentos 

para o seu crescimento.  
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 Ainda segundo Castro (2001), no gerenciamento dos sistemas produtivos, busca-se, em 

geral: 

a) maximizar a produção biológica e/ou econômica; 

b) minimizar custos;  

c) maximizar a eficiência do sistema produtivo para determinado cenário socioeconômico;

d) atingir determinados padrões de qualidade;

e) proporcionar sustentabilidade ao sistema produtivo;

f) garantir competitividade ao produto.

 Como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um 

objetivo comum, estão as tecnologias da informação e comunicação (TIC) que são responsáveis 

coadjuvantes pelas profundas transformações nos modelos de produção e acumulação até então 

vigentes e configuram o surgimento da denominada Sociedade da Informação, segundo dados 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE (2009). 

 Entre essas tecnologias, a Tecnologia da Informação (TI) se destaca como uma das 

ferramentas de gestão administrativa,  aumentando a velocidade de transmissão de informação e, ao 

mesmo tempo, diminuindo seu custo. Essa tecnologia, conhecida no meio rural como 

agroinformática, compreende, em grande parte, uma variedade de sistemas, programas de 

computador e portais existentes na Internet sobre o agronegócio (MACHADO; NANTES, 2011).

 Batalha, Buanain e Souza Filho (2005) ressaltam o uso de tecnologias de informação e de 

comunicação como um fator considerável no sucesso de uma empresa rural na era da informação e 

do conhecimento. Acreditam que as Tecnologias de Informação e de Comunicação possam 

estimular maior integração com a sociedade e auxiliar na administração das propriedades rurais, 

estimulando também maior integração entre as famílias de agricultores rurais, para que 

compartilhem suas experiências e os modelos de administração utilizados em suas propriedades 

(BATALHA; BUAINAIN; SOUZA FILHO, 2005).  

 Além da facilidade de busca, de acesso, de armazenamento e de disseminação de 

informações, essas tecnologias servirão cada vez mais para a troca de informações entre os 

agricultores. Com o auxílio dessas ferramentas, os agricultores familiares podem atender as suas 

necessidades, como, por exemplo, o acesso aos canais de distribuição de produtos alimentares. O 

principal problema dos agricultores familiares não se encontra nas técnicas agropecuárias que, 

dentro da realidade de cada produtor, estão plenamente disponíveis. Ele reside, sobretudo, na 

compreensão do funcionamento dos mercados, que impõe articulação com os segmentos pré e pós-

porteira, novas formas de negociação e práticas de gestão do processo produtivo (BATALHA;

BUANAIN; SOUZA FILHO, 2005; DEPONTI, BARCELOS; SILVA; RITT, 2015).  
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 O uso de TIC na agropecuária pode trazer como benefícios agrícolas e econômicos a 

melhoria da gestão da produção e da propriedade rural, a disseminação de importantes informações 

do setor, melhoria no planejamento, monitoramento e acompanhamento de produção integrada e o 

acesso aos mais recentes resultados de pesquisa na área (GELB; VOET, 2009). Goyal e Gonzáles-

Velosa (2012) complementam o rol de benefícios esperados com o uso de TIC no espaço rural 

indicando o papel que podem ter na: 

a) redução dos custos de comunicação entre os agentes (como os relacionados ao uso de 

celulares e ferramentas de Internet); 

b) redução dos custos de acesso a serviços (como seguro e crédito) e informação (de 

mercado ou tecnológica); 

c) redução dos riscos relacionados a eventos climáticos, pragas e desastres naturais, 

viabilizados por sistemas de monitoramento e de informação acessíveis;  

d) ampliação de renda, qualidade e atendimento às demandas dos consumidores de produtos 

agrícolas. 

 A despeito dos benefícios esperados com o uso de TIC como um dos elementos motrizes da 

agricultura, o produtor rural brasileiro ainda tem acesso restrito a tais tecnologias e as usa pouco em 

seu empreendimento agrícola (MENDES; BUANAIN; FASIABEN, 2014). 

 Os impactos revolucionários das TIC sobre a sociedade contemporânea são por demais 

visíveis e já assimilados no cotidiano das famílias e das instituições. No entanto, não é tão visível 

quando se trata da agropecuária, ainda que isso não signifique que não seja importante. Ao 

contrário, ressaltam Mahado e Nantes (2011),  que a aplicação das TIC na agropecuária é uma 

realidade, como na agricultura de precisão, nas máquinas que interagem com sinais de satélites, em 

sistemas de monitoramento das condições de solo. 

 As ferramentas gerenciais e de controle têm como propósito subsidiar os administradores 

nas tomadas de decisões e, nesse sentido, Moreno et al. (2006) afirmam que o meio digital 

possibilitou o surgimento de novas ferramentas gerenciais de controle de custos no universo 

empresarial.  

 A utilização de ferramentas gerenciais aplicadas tanto à gestão de redes de agricultores 

como às propriedades, segundo Batalha, Buanain e Souza Filho (2005), coloca-se como condição 

para a exploração de novas oportunidades que se abririam a partir da formação das redes e da 

aplicação de tecnologias e práticas que requerem um nível de gestão da produção mais sofisticado. 

Os autores reforçam que, de fato, a aplicação dessas ferramentas poderia permitir aos agricultores 

familiares atender às condições essenciais para ter acesso a canais importantes de distribuição de 

produtos alimentares.
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 Para Prates e Ospina (2004), o aumento da precisão organizacional, auxiliada por sistemas 

de informação, trará maior eficiência à administração de seus processos, recursos e atividades e 

maior eficácia na obtenção de resultados previamente estabelecidos.

 Malaquias e Malaquias (2014) ressaltam que, de fato, os sistemas de informação têm como 

finalidade proporcionar diversos benefícios para as organizações. Tais sistemas disponibilizam 

informações que servem de apoio tanto às operações quanto ao gerenciamento e à tomada de 

decisão.  

 Ressaltam Souza et al. (2006) que usar métodos falhos para a formação de preços pode ser 

arriscado e, nesse sentido, os autores apontam que, para tomar decisões corretas e determinar o 

preço adequado para os seus produtos, o profissional responsável por essa tarefa necessita de 

informações precisas e confiáveis, de forma rápida, concisa e organizada. Para tanto, os sistemas de

informação podem ser considerados um suporte fundamental, minimizando a complexidade dos 

processos de estimativas de custos e formação de preços e diminuindo a necessidade de tomar 

decisões baseadas apenas na intuição e experiência.

 Batalha, Buanain e Souza Filho (2005) destacam a importância das tecnologias para a gestão 

da agricultura familiar, identificando-as como parte fundamental dos conhecimentos e das técnicas 

de uma empresa rural ou como forma de obtenção do sucesso do empreendimento. Os autores 

salientam que a utilização das novas tecnologias para os agricultores familiares possibilita 

condições para que possam explorar novas oportunidades e práticas que requerem um nível de 

gestão de produção mais sofisticada.

 Machado e Nantes (2011) afirmam que as organizações tendem a se tornar mais 

competitivas à medida que incorporam tecnologia em seus processos de produção e comercialização 

de produtos.  

 Para Batalha, Buanain, Souza Filho (2005), a falta de pesquisas sobre o tema, aliada à baixa 

capacidade de absorção e utilização de ferramentas gerenciais modernas pelos agricultores 

familiares é um entrave relevante à competitividade desse importante segmento da agropecuária 

nacional. 

 Batalha, Buanain e Souza Filho (2015), ao abordarem a gestão no agronegócio, destacam 

que os desafios gerenciais da agricultura familiar situam-se em dois níveis diferentes de atuação: 

gestão de sistema e da propriedade. O primeiro nível diz respeito à necessidade de desenvolver 

capacidade e ferramentas para abordar as relações sistêmicas dos agricultores familiares com os 

outros agentes das cadeias agroindustriais, até – e talvez particularmente – as relações entre os 

próprios agricultores familiares, e o segundo nível diz respeito à gestão individual das propriedades. 

As dificuldades nesse nível estão ligadas a alguns aspectos fundamentais: inadequação das 
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ferramentas gerenciais, baixo investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) nesta área, 

descapitalização, baixo nível de educação formal, falta de uma cultura à adoção de novas 

tecnologias de gestão e, finalmente, falta de capacitação adequada dos técnicos responsáveis pela 

assistência técnica aos produtores.  

 Calvazara (1990) já alertava que os avanços tecnológicos obtidos pela pesquisa 

agropecuária, com reflexos a nível de produção, devido à utilização de muitas dessas ferramentas 

pelos agricultores, não vêm ocorrendo a nível de campo quando se trata de tecnologias gerenciais, 

sendo que a administração rural tem sido vista pelos produtores rurais como algo complicado, 

dificultando a aceitação de práticas administrativas entre a maioria dos produtores rurais, e alerta 

para necessidade de elaborar um instrumental simplificado, de fácil uso em nível de campo.

 Como pode ser observado, diversos estudos publicados têm abordado a precariedade de 

sistemas gerenciais voltados à gestão rural. São inúmeras as dificuldades apontadas. Percebe-se a 

carência efetiva de ferramentas gerenciais adequadas e ajustadas  à realidade do campo aquém das 

expectativas.  

  Outros estudos realizados contribuem para a análise do uso da tecnologia de informação nos 

processos gerenciais: 

a) Veloso et al. (2011) apresentam um protótipo de sistema de informações gerenciais em um 

estudo de caso aplicado a duas propriedades de produção de leite e com base de dados 

técnico-financeiros para o estabelecimento de planos de contas especificados com a 

participação efetiva dos produtores e seus familiares. Analisa a eficiência financeira e 

rentabilidade.

b) Massruhá et al. (2011) abordam o uso de sistemas computacionais na agricultura, o uso 

inteligente de tecnologia de informação nas áreas da agricultura como diagnóstico e 

predição de doenças de plantas, modelagem de crescimento e previsão de mudanças 

climáticas, entre outros.

c) Manzano (2012) analisa a qualidade dos softwares utilizados na agricultura. Verifica as 

necessidades dos produtores rurais em relação aos atributos da qualidade de produto de 

software definidos pela Norma Brasileira/International Organization for Standardization 

(NBR/ISO) 9126.

d) Siqueira e Crispim (2014) abordam o alinhamento de TI ao modelo de negócio e nível de 

maturidade do alinhamento dos projetos de tecnologia da informação aos modelos de 

negócio nas organizações no Brasil.  

e) Diehl (2012) analisa a adoção da Tecnologia da Informação (TI) na competitividade e no 

desempenho, adaptação às mudanças de TI e que emoções e idade favorecem a adaptação. 
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f) Conceição e Redin (2014) aborda o uso da Internet na agricultura familiar; ampliação e 

acesso à comunicação, informação sobre novos produtos, novas culturas e técnicas de 

produção; e melhorias nas práticas e eficiência da produção.  

g) Souza (2013) investiga dois grupos de produtores de grãos do município de Rio Verde-GO, 

sendo um que faz uso de ferramenta de controle administrativo e outro não. É uma pesquisa 

bibliométrica sobre o mercado, agronegócio, administração rural, tecnologia da informação 

e conceito de software, como também sobre percepção do processo de tomada de decisão 

quanto aos dois grupos pesquisados.

h) Barros (2010) analisa a redução do custo operacional, uso do balanço energético e  formas 

eficientes de plantio; relatórios gerenciais possibilitando aos pequenos agricultores 

administrar a produção; software de análise de dados; base nacional de informações a 

respeito dos resultados energéticos e comparação da eficiência dos sistemas de plantio.  

i) Rizzoni et al. (2012) abordam a criação e o gerenciamento de um banco de dados de 

literatura técnico-científica em Agroecologia e Agricultura Orgânica no Brasil. 

j) Silva (2005) analisa o uso de TI no agronegócio na cadeia de suinocultura em Passos/MG; 

uso de TI relacionada à postura gerencial do empresário rural proativo ou resistente; e 

diferentes perfis gerenciais. O autor evidencia a 49necessidade de um modelo de 

desenvolvimento de software adequado às necessidades gerenciais dos usuários. 

k) Schrammel e Gebler, (2011) analisam a aplicação  dos princípios da agricultura de precisão 

em propriedade produtora de maçãs por meio do uso de ferramentas de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), por meio da obtenção, organização e manuseio de 

informações livres ou de baixo custo. Também analisam técnicas de coleta e organização de 

dados, computadores, planilhas eletrônicas, imagens de satélite, softwares de 

geoprocessamento e SIG livres.

l) Silva (2010) abordam a inclusão digital de produtores rurais e a construção do conhecimento 

e intervenção metodológica construtivista, Piaget e Freire.  

m) Silva (2009) apresenta uma proposta metodológica para um modelo participativo por meio 

da inclusão digital na agricultura familiar; certificação, gerenciamento e comércio 

eletrônico.

Diversos estudos demonstram a importância do uso de tecnologia de informação no meio 

rural e elencam os inúmeros benefícios, enfatizando que a pouca utilização das ferramentas TI, 

aliada à ausência de capacitação são entraves para o desenvolvimento do setor. Para se obter 

melhorias neste processo, alguns aspectos fundamentais também devem ser observados, tais como 

capacitação dos seus usuários, o perfil, os hábitos e a cultura. 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

 Neste capítulo, apresentam-se o delineamento da pesquisa, a população, a amostragem e os 

procedimentos de coleta e análise de dados utilizados para o alcance dos objetivos propostos.

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Este estudo, quanto à aplicação, caracterizou-se como empírico e pretendeu analisar o uso 

de controles e gestão financeira nas propriedades rurais produtoras de grãos e como o uso de 

controles e gestão financeira em propriedades rurais produtoras de grãos da região Oeste do Paraná 

contribuem para a atividade rural.  

No que se refere aos objetivos, a pesquisa classificou-se como exploratória e descritiva. As 

pesquisas exploratórias, segundo Gil (2008), são desenvolvidas para propiciar uma visão geral sobre 

determinado tema, especialmente quando esse tema é pouco explorado. Segundo o autor, as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição de características de determinada 

população, ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. No que se refere a esta 

pesquisa, buscou-se coletar informações sobre o uso de controles e gestão financeira em 

propriedades rurais produtoras de grãos da região Oeste do Paraná e descrever a utilização de um 

modelo de sistema de controle e gestão financeira para uso em propriedades rurais e a sua 

implantação em algumas dessas propriedades. 

Esta pesquisa também foi bibliográfica e documental, visto que se fez uso, 

respectivamente, de fontes primárias (levantamento direto) e de fontes secundárias (levantamento 

indireto). De acordo com Lakatos e Marconi (2010), o levantamento direto constitui-se, em geral, 

no levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Ainda de acordo com esses 

autores, o levantamento indireto serve-se de fontes de dados coletados por outras pessoas, podendo 

constituir-se de material já elaborado ou não. Assim, efetuou-se a pesquisa em campo com base na 

aplicação de entrevista, por meio da qual se buscou levantar as características básicas do grupo 

pesquisado: tipo da produção, área explorada, idade, escolaridade, uso de tecnologia de informação, 

uso de controles de gestão e tipos de controles; na observação sobre tomada de decisão, 

investimentos e formas de gestão (parceria rural, antecipação de partilha, etc.) dos participantes da 

pesquisa; e nos registros de controles e gestão financeira existentes nas propriedades, tais como 

cadernos, notas fiscais, declaração de Imposto de Renda, etc.   
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa caracterizou-se como qualitativa – por 

permitir análise de conteúdo a partir de todos os dados coletados – com uma etapa quantitativa. Nas 

pesquisas qualitativas, segundo Denzin e Lincoln (2006), os pesquisadores estudam os fenômenos 

em seus cenários naturais com a intenção de entendê-los ou interpretá-los quanto aos significados 

que os indivíduos com eles envolvidos lhes conferem. A quantitativa, por sua vez, de acordo com 

Richardson et al. (1999),  caracteriza-se pelo emprego da quantificação. Assim, empregou-se a 

quantitativa no que se refere às características básicas do grupo pesquisado e a qualitativa no que 

tange à análise do uso de controles e gestão financeira nas propriedades rurais produtoras 

investigadas. 

  

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM

 

 Universo ou população é o conjunto de elementos que possuem determinadas características. 

Usualmente, fala-se de população ao se referir a todos os habitantes de determinado lugar, segundo 

Richardson et al. (1999) em termos estatísticos, população pode ser o conjunto de indivíduos que 

trabalham em um mesmo lugar, os alunos matriculados em uma mesma universidade, toda a 

produção de refrigeradores de uma fábrica, todos os cachorros de determinada raça em certo setor 

de uma cidade etc. Cada unidade ou membro de uma população, ou universo, denomina-se 

elemento, e quando se toma certo número de elementos para averiguar algo sobre a população a que 

pertencem, fala-se de amostra. Define-se amostra, portanto, como qualquer subconjunto do 

conjunto universal ou da população.

 No caso desta pesquisa, em sua primeira etapa, a população foi composta por 80 

propriedades rurais localizadas nos municípios de Santa Terezinha de Itaipu, Foz do Iguaçu e São 

Miguel do Iguaçu, atendidas, na maior parte,  por um escritório de contabilidade (local de trabalho 

da mestranda) com sede na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. O estudo propôs, ainda, 

uma tentativa de censo, buscando investigar todos os elementos da referida população. 

 Além de utilizar como critério de escolha das propriedades o fato de a maioria ser atendida 

pelo escritório mencionado, se levou em consideração outros aspectos, tais como o acesso às 

propriedades, as similaridades tanto na exploração da atividade quanto no tamanho médio das áreas 

exploradas, em torno de 20 a 100 alqueires de terra rurais.

 A amostra foi por conveniência (convenience), sendo que os participantes foram escolhidos 

por estarem disponíveis, e também não probabilística, obtida a partir de algum tipo de critério, o 

que significa que nem todos os elementos da população têm a mesma chance de serem 

selecionados, o que torna os resultados não generalizáveis. Reforça Fink (1995, v.6) que “este tipo 
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de amostra pode ser conveniente quando os respondentes são pessoas difíceis de identificar ou 

grupos específicos ou ainda quando existem restrições nos orçamentos das pesquisas”.  

Quanto à segunda etapa da pesquisa, da utilização de um modelo de fluxo de caixa 

participaram 10 produtores rurais. A escolha deu-se por conveniência, considerando ainda alguns 

fatores, tais como a ausência de controles e gestão financeira nas propriedades e a predisposição 

para utilização do modelo proposto. Outro fator que contribuiu para a escolha dos participantes foi a 

disponibilidade dos filhos que demonstraram habilidades e conhecimentos em tecnologia de 

informação e se dispuseram a utilizar o sistema. Das propriedades participantes, 9 estão localizadas 

no município de Santa Terezinha de Itaipu e 1, em Foz do Iguaçu. 

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

 

 Realizou-se a coleta de dados por meio da aplicação de entrevista que, segundo Gil (2007), é 

uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais, sendo adequada 

para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem ou 

desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou razões a 

respeito das coisas precedentes.  

 A entrevista foi do tipo estruturada. Gil (2008, p. 111) explica que “a entrevista estruturada 

desenvolve-se a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável 

para todos os entrevistados, que geralmente são em grande número”. 

 Nesse aspecto, para se atingir os objetivos propostos, fez-se a seguinte abordagem na 

entrevista (APÊNDICE 1): 

 a)  características da unidade familiar com levantamento da idade e escolaridade;

 b)  atividade, área explorada e localização geográfica da propriedade rural; 

c)  utilização ou não de tecnologia de informação; 

d) utilização de controles e práticas de gestão financeira, gestão de custos, avaliação de 

desempenho e uso da contabilidade;

e) justificativas e outras observações da unidade familiar entrevistada que o pesquisador 

julgar relevantes.

 Efetuou-se o convite inicial para os produtores participarem da pesquisa por meio do

Sindicato Rural de Santa Terezinha de Itaipu que convocou uma reunião especialmente para falar da 

pesquisa. Participaram da primeira reunião, em outubro de 2015 cerca de 20 produtores rurais que 

se propuseram a participar da pesquisa. Os demais produtores foram contatados posteriormente em 

novas reuniões realizadas. Para a aplicação da maioria das entrevistas a pesquisadora dirigiu-se até 
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as propriedades. Em alguns casos, se aplicou a entrevista por telefone e outras pessoalmente no 

escritório de contabilidade. Esse tipo de entrevista por telefone, segundo Mattar (1996), tem menor 

custo e é mais rápida de ser aplicada que a entrevista pessoal, o que permite trabalhar com uma 

maior amostra.

 Na aplicação da entrevista, observou-se outros dados que estão relacionados com as práticas 

de gestão e que surgiram naturalmente nas justificativas das respostas. 

 Cabe destacar que, como instrumentos de coleta de dados, também se fez uso da conversa 

informal e da observação durante as visitas, as quais iniciaram no mês de outubro de 2015 em dias e 

horários marcados, na sua maioria nos finais de semana, considerando a disponibilidade dos 

produtores rurais,  abrangendo o período inicial da safra da soja e término no mês de fevereiro de 2016. 

 No caso desta pesquisa, o conteúdo da entrevista foi registrado mediante anotações de forma 

sintetizada em formulário impresso utilizado pelo pesquisador, pois, para que se possa analisar o 

conteúdo de uma entrevista, faz-se necessário que tenha sido previamente registrado (GIL, 1999), 

sendo que, para esse autor, o único modo de reproduzir com precisão respostas é registrá-las 

durante a entrevista, mediante anotações ou com o uso de um gravador. 

 Nas duas visitas iniciais realizadas nas propriedades rurais, realizou-se o pré-teste da 

entrevista com dois proprietários. O pré-teste, segundo Gil (2008), tem como objetivo refinar o 

instrumento, visando à garantia de que ele realmente medirá aquilo a que se propõe. Na análise do 

pré-teste, de acordo com esse autor, deve-se observar se todas as questões foram respondidas 

corretamente, se as respostas não indicam dificuldade quanto ao entendimento da questão e quanto 

à forma de preenchimento. Devem ser considerados, igualmente os seguintes aspectos: clareza e 

precisão dos termos, quantidade de perguntas, forma das perguntas, ordem das perguntas e 

introdução (GIL, 2008).

 Após as correções relacionadas ao conteúdo da entrevista e a forma de abordagem, o 

instrumento de coleta de dados foi finalizado. 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 A partir da aplicação da entrevista, das visitas realizadas às propriedades rurais, da conversa 

informal e da observação, foi possível identificar os controles existentes e as práticas de gestão 

financeira nas propriedades rurais participantes da pesquisa e fazer a devida análise. Ao realizar as 

entrevistas, pôde-se avaliar também a percepção do grupo em relação às práticas de gestão financeira.

Analisaram-se qualitativamente os dados obtidos e os resultados com base nas referências 

teóricas e práticas apresentadas no Capítulo 2 desta dissertação. 
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Feita a análise, que possibilitou identificar o uso de controles e gestão financeira pelos 

produtores rurais participantes desta pesquisa, fez-se a 10 produtores a proposta de uso do modelo 

de um sistema de controle e gestão financeira em propriedades rurais, especialmente desenvolvido 

para aplicação nas propriedades participantes da pesquisa. 

 A escolha dessas 10 propriedades para a implantação da proposta deu-se por conveniência,

considerando a ausência de controles e gestão financeira e também a pré-disposição de alguns 

produtores rurais em utilizar o modelo proposto. Também contribuiu para a escolha das 

propriedades a disponibilidade dos filhos dos proprietários rurais que, com seus conhecimentos e 

habilidades, se dispuseram a utilizar o sistema. 

A intervenção teve características de consultoria, sendo que se avaliou cada abordagem. 

Anotaram-se as dificuldades encontradas, as quais foram tratadas, juntamente com os orientadores desta 

pesquisa e de acordo com o problema identificado.  

Na sequência, procedeu-se à identificação das vantagens e barreiras na utilização de 

sistemas de controles e gestão financeira, à validação do modelo em casos práticos e avaliação da 

contribuição do sistema para as atividades do produtor rural. 

Em síntese, a Figura 1 ilustra a esquematização da pesquisa que foi aplicada no estudo.
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Figura 1. Esquematização da metodologia

PROBLEMA DA PESQUISA

Ausência de controles e gestão financeira nas propriedades rurais produtoras de grãos.
 

OBJETIVO GERAL 

Analisar o uso de controles e gestão financeira em propriedades rurais produtoras de grãos da região 
Oeste do Paraná.

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Identificar o uso de controles e gestão financeira utilizados pelos produtores rurais na produção 
de grãos do Oeste do Paraná. 
b) Identificar as vantagens e barreiras na utilização do uso de sistemas de controles e gestão 
financeira.
c) Propor o modelo de um sistema de controle e gestão financeira para uso em propriedades rurais.  
 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Ballaminut et al. (2008); Batalha, Buanain e Souza Filho (2011); Breitenbach (2014); Calado 
(2006); Crepaldi (2012); Callado e Morais (2011); Marion (2007); Martins (2006); Laurenti (2000); 
Hirakuri, Lazzaroto e Dall"Agnol (2010); Lakatos e Marconi (2010); Zilli (2010). 
 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Qualitativa com uma etapa quantitativa, exploratória e documental 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

1ª ETAPA 

Entrevista Estruturada, Observação e Conversa Informal
2ª ETAPA 

Modelo de Sistema de Controle e Gestão Financeira: 
Implantação Fluxo de Caixa 

Validação 
Avaliação 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Destaca-se que o processo sintetizado na Figura 1 não aconteceu de forma linear, mas em 

um movimento constante de ir e vir.
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4 ANÁLISE DE DADOS 
 

 Neste capítulo, discorre-se sobre a primeira etapa da pesquisa, que consistiu na aplicação de 

uma entrevista a 80 produtores rurais da região Oeste do Paraná para identificar o uso de controles e 

gestão financeira em suas propriedades. Realizou-se a entrevista em visitas às propriedades, durante 

as quais também se fez uso da conversa informal e da observação. 

Inicialmente, apresenta-se o perfil dos produtores quanto à idade e escolaridade, bem como a 

atividade por eles explorada e o tamanho da área explorada, seus hábitos e rotinas. Na sequência, se 

expõe a respeito do uso, pelos produtores rurais entrevistados, das tecnologias de informação, de 

suas práticas de gestão financeira, gestão de custos, avaliação de desempenho e uso da 

contabilidade.

 

4.1 Perfil dos Produtores - idade e escolaridade 

 

 Na abordagem inicial da entrevista, que tratou do perfil dos produtores entrevistados,

conforme já mencionado, identificou-se, primeiramente, que a maioria dos produtores proprietários 

rurais entrevistados é predominantemente do sexo masculino (95%), o que revela que a inserção da 

mulher relacionada à gestão rural no campo ainda é uma realidade distante, na região estudada.

 Quanto à idade dos produtores rurais, os dados encontram-se no Gráfico 1. 

 

             Gráfico1. Idade média dos entrevistados 

    Fonte: Pesquisa (2016)
 

Identificou-se, conforme se pode observar no Gráfico 1, que a faixa etária dos pesquisados 

varia entre o mínimo de 23 anos e o máximo de 78 anos: 21,3% deles têm idade de até 38 anos; 

58,8% estão entre 38 e 59 anos de idade; e 20% estão acima de 59 anos de idade. 

Outro aspecto observado foi que a maioria das propriedades estudadas é gerida pelos pais 

com a participação dos filhos que permaneceram nas propriedades, em regime de parceria rural, 

17

47

16

21% 59% 20%

Até 38 anos Entre 38 e 59 anos Acima de 59 anos

Produtores
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modalidade contratual que segundo Bueno (2007) ocorre quando o parceiro-proprietário cede 

ao parceiro-produtor o uso da terra, partilhando com este os riscos do caso fortuito e da força maior 

e os frutos do produto da colheita ou da venda dos animais. Prepondera, nesse tipo de relação, a 

comunhão das forças e dos resultados, sendo que a partilha dos frutos deve obedecer a proporções 

compatíveis com os meios de produção disponibilizados por cada um dos parceiros (BUENO, 

2007). 

Os membros da família que continuam na propriedade auxiliam na plantação e colheita e  

dividem os resultados. Na maioria das propriedades pesquisadas, o pai é o provedor maior e quem 

toma as decisões, o que vai ao encontro das pesquisas de Maia (2011) que identificou, em relação às 

atividades desenvolvidas na propriedade, que geralmente quem define o que será feito é a figura 

paterna.   

 No que tange aos filhos que permaneceram nas propriedades, a maioria casou e construiu 

suas casas em áreas da propriedade, antecipando a partilha de bens. Observou-se que, com relação 

às filhas, a maioria delas casou e reside nas cidades, exceto em 7 propriedades rurais das 80 

pesquisadas onde foi observada a presença de filhas mulheres, que já constituíram famílias e 

receberam o quinhão de terra, trabalham na atividade rural operando máquinas, plantando, 

pulverizando e colhendo, também em regime de parceria rural. 

 Observou-se também a presença de mais de uma geração nas propriedades rurais, o que 

reafirma a tese de Cadoná (2013) de que a exploração da atividade no âmbito familiar corresponde a 

uma unidade de produção em que a propriedade e o trabalho estão intimamente ligados à família. A 

interdependência desses três fatores no funcionamento da exploração cria necessariamente noções 

mais abstratas e complexas, tais como a transmissão do patrimônio e a reprodução da exploração. 

 O processo de sucessão familiar observado demonstrou ser uma forte característica nos

perfis das propriedades pesquisadas. Esse quesito corrobora as pesquisas de Alcântara (2010), mais 

especificamente a sua abordagem sobre o processo de sucessão no controle de empresas rurais 

brasileiras em que as motivações para a continuidade da empresa rural conjugam a ligação afetiva 

entre os familiares e a empresa familiar, o fato de os ativos dessa empresa constituírem uma reserva 

de capital para família e de a atividade rural ser uma alternativa profissional para a família e 

representar uma oportunidade de negócio. 

 Nessa direção, Clemente, Souza e Tafarel (2010), ao analisarem o perfil das propriedades 

rurais familiares e controle de custos na Região Centro-Sul do Paraná, reforçam que, na agricultura 

familiar, os ativos são objeto de transferência intergeracional. 
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 Quanto ao quesito escolaridade, identificaram-se o grau de conhecimento e formação 

profissional dos participantes da pesquisa (Gráfico 2). Assim considerando o grau de instrução do 

pesquisado, foi possível analisar hábitos e perspectivas relacionados à gestão financeira. 

 

 Gráfico 2. Escolaridade dos entrevistados 

 Fonte: Pesquisa (2016)
 

A pesquisa de escolaridade dos 80 entrevistados, conforme exposto no Gráfico 2, 

demonstrou que 24% dos produtores rurais possuem 1º grau incompleto; 25% 1º grau completo; e 

26% concluíram o 2º grau, o que revela um quadro predominantemente de baixa escolaridade.

Igualmente demonstrou que 13% dos entrevistados possuem curso superior completo, 1% possui o 

curso superior incompleto e 4% possuem especialização.

 Os proprietários rurais que cursaram ensino superior e especialização assumiram as 

propriedades em processo de sucessão familiar após retornarem dos estudos em centros urbanos e 

sobre a justificativa da permanência na propriedade rural após anos de estudos, afirmaram que 

possuem ainda outras rendas além da exploração da atividade rural, mas que, porém, o resultado 

mais significativo provém da exploração da atividade rural, motivos que justificam a permanência 

no meio rural. Ainda quanto à escolaridade, constatou-se que jovens – filhos ou netos dos 

proprietários – se deslocam diariamente para os centros urbanos para estudar. 

 

4.2 Atividade Desenvolvida

 

 As atividades desenvolvidas nas propriedades rurais relacionadas à agricultura, à 

agropecuária e a hortifrutigranjeiros foram identificadas por meio da abordagem sobre o tipo da 

cultura e a quantidade produzida. Neste sentido buscou-se analisar a atividade desenvolvidas e 

flexibilização da produção considerando o uso dos recursos naturais aliado às tendências de 

mercado. A Tabela 1 demonstra os tipos identificados na pesquisa.
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 Tabela 1. Atividades desenvolvidas nas propriedades rurais participantes da pesquisa 
Agricultura Pecuária Hortaliças/Raízes

Produto Produtores % Produto Produtores % Produto Produtores %

Soja 80 100% Gado de Leite 6 7,5% Mandioca 2 2,5%

Milho 71 88,75% Frango de 
Corte

4 5% Melancia 1 1,25% 

Trigo 9 11,25% Gado de 
Corte 

1 1,25% Hortaliças 2 2,5%

Outras 
Culturas

0 0% Suínos 1 1,25%    

 Fonte: Pesquisa (2016)

 

 Conforme pode ser observado na Tabela 1, dos pesquisados100% afirmaram que plantam

soja e 88,75%, além de soja também plantam milho na entressafra e 11,25 % alternam com 

plantação de trigo, destacando-se como atividade preponderante a produção de grãos, o que reforça 

a tese de Bulhões (2007), com projeções e destaques para a soja como um dos principais produtos

agrícolas geradores de renda do Estado do Paraná.

Das atividades desenvolvidas, 21,25% também praticam outras culturas: 7,5%, criação de 

gado de leite; 5%, de frango de corte; 1,25 %, de gado de corte; e 1,25%, de suínos; 5% também 

atuam na produção de hortifrutigranjeiros, sendo 2,5% na produção de mandioca; 1,25% plantam 

melancia; e 2,5%, hortaliças. 

 A forma de utilização dos recursos disponíveis considerando a diversificação de culturas e o 

aproveitamento de áreas ociosas como fonte alternativa de renda também foram analisados neste 

quesito. Constatou-se o aproveitamento máximo possível dos recursos naturais, com destaque, em 

algumas propriedades pesquisadas, para o manejo na produção de grãos em até três safras por ano, 

tais como a plantação do milho safrinha ou trigo, logo após a colheita da soja, nos meses de 

fevereiro e março, e nova plantação de milho safrinha nos meses de julho a setembro, com o 

objetivo de aumentar a produção com a utilização da mesma estrutura de máquinas, área e mão-de-

obra, alternando o cultivo nos períodos da entressafra da soja.  

 Ressalta-se que a produção de grãos nesta forma alternada de cultivo em até três safras por 

ano, praticada por alguns dos produtores rurais pesquisados, compromete a qualidade da produção

exaurindo os nutrientes do solo, prática não recomendada pelos técnicos extensionistas.

 Nota-se assim que na maioria das propriedades pesquisadas, a produção da soja é o produto

principal para fins de comercialização, também havendo, em outras pequenas áreas, a produção de 

outras culturas para fins de consumo próprio, tais como a produção de hortaliças, criação de aves, 

suínos e raízes.
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4.3 Área de Exploração da Atividade e Localização 

 

 Os resultados obtidos a respeito da área de exploração da atividade e localização das 

propriedades encontram-se, respectivamente, nas tabelas 2 e 3. 

 

 Tabela 2. Área de exploração da atividade nas propriedades investigadas
Área em alqueires paulista Propriedades % 
Até 50 alqueires 64 80% 
De 50 a 100 alqueires 11 14% 
Acima de 100 alqueires 5 6%

 Fonte: Pesquisa (2016)

Conforme pode se observar na Tabela 2, dos produtores rurais pesquisados, 80% atuam na 

exploração da atividade agrícola em áreas de terra de até 50 alqueires paulistas, o equivalente a 

1.210.000 metros quadrados; 14%, em áreas de até 100 alqueires paulistas, o equivalente a 

2.420.000 metros quadrados; e  6%, acima de 100 alqueires, todos em áreas de terra cultivável

mecanizada. 

 No que se refere aos municípios onde se encontram localizadas as propriedades, os dados 

podem ser visualizados na Tabela 3. 
 
Tabela 3. Localização das propriedades pesquisadas

Municípios Quantidade % 
Santa Terezinha de Itaipu 64 80%
São Miguel do Iguaçu 10 12,5% 
Foz do Iguaçu 6 7,5%

Fonte: Pesquisa (2016) 
 

Os dados expostos na Tabela 3 apontam que a maioria das propriedades, ou seja, 80% delas 

estão localizadas no município de Santa Terezinha de Itaipu, região Oeste do Paraná. Na sequência, 

têm-se 12,5%, no município vizinho de São Miguel do Iguaçu; e 7,5%, em Foz do Iguaçu.

Os municípios onde estão localizadas as propriedades pesquisadas podem ser vistos no mapa 

da região Oeste do Paraná exposto na Figura 2. 
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Figura 2. Mapa da região Oeste do Paraná  

Fonte: Adaptado pela autora.
 

Os municípios de Santa Terezinha de Itaipu, de São Miguel do Iguaçu e de Foz do Iguaçu –

representados no mapa, respectivamente, pelas siglas de seus aeroportos : STI, SMI e IGU – são 

limítrofes e possuem, aproximada e respectivamente,  uma população estimada de 22.570,  27.197 e 

263.792  habitantes. (IBGE, 2015) 

 

4.4 Utilização de Tecnologia da Informação

 

 O quesito utilização de tecnologia da informação possibilitou identificar o uso desse tipo de 

tecnologia pelos proprietários rurais e a utilização de tais recursos como ferramenta de gestão, bem

como identificar hábitos e como os produtores se adaptam às mudanças e/ou se ajustam a ela.

 Sobre o uso de ferramentas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), tais como 

computadores, laptop, notebook, tablet e PC, dos 80 produtores entrevistados a maioria afirmou

possuir pelo menos um desses equipamentos e/ou recursos tecnológicos na propriedade rural

(Tabela 4).

 

 Tabela 4. Utilização de tecnologia de informação pelos participantes da pesquisa
Quantidade %

Acesso à internet 52 65%

Possuem computador, laptop, notebook ou tablet 48 60%

Possuem celular com acesso à internet 45 56%

  Fonte: Pesquisa (2016)
 

Conforme se pode visualizar 65% tem acesso à internet, com utilização por meio de 

aparelhos celulares, computadores e leptops, o que permite considerar que esse acesso seja



 

63
 

moderado. 60% possuem na propriedade computador, laptop, notebook ou tablet. Também se pode 

observar que 56% possuem celular com acesso à internet. Porém, no que se refere aos sinais de 

acesso disponibilizados pelas operadoras de telefonia, foi comum ouvir relatos de ausência de sinal 

e dificuldades de acesso, por se tratar de áreas distantes de centros urbanos. A pesquisa não 

identificou os tipos de conexão utilizados quanto aos acessos à internet.  

 Quanto à finalidade do uso da internet e quais aplicativos mais utilizados pelos produtores 

rurais, constatou-se que, dos 45 produtores que fazem uso dos canais de comunicação através do 

celular com wi fi, 49% utilizam WhatsApp, Messenger e Facebook, 41% afirmaram que utilizam 

apenas o WhatsApp e outros 10% o utilizam para acessar os e-mails, denotando que assimilaram as 

TICs e que o uso de tais ferramentas já faz parte da rotina.

Quanto à finalidade desse uso, os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5. 

 

 Tabela 5. Finalidades do acesso à internet pelos participantes da pesquisa.
 Quantidade %
Redes sociais, e-mail, bancos, meteorologia e pesquisas escolares 44 85% 
Trabalho escolar (planilhas eletrônicas/editor de textos) 8 15% 

 Fonte: Pesquisa (2016)
 

 Dos 52 produtores que possuem acesso à internet, 85 % utilizam para fins de acesso às redes 

sociais, e-mails, consulta à meteorologia, bancos e pesquisas e 15% para elaboração de trabalhos 

escolares.

O acesso à informação e aos benefícios introduzidos pelo uso das TICs são importantes no 

processo de gestão, porém a pesquisa demonstrou pouca utilização para este fim. Os resultados 

obtidos vão ao encontro da pesquisa de Mendes, Buanain e Fasiaben (2014), segundo os quais, a

despeito dos benefícios esperados com o uso das TICs como um dos elementos motrizes da 

agricultura, o produtor rural brasileiro ainda tem acesso restrito a essas tecnologias e as usa pouco

em seu empreendimento agrícola.   

 Considerando os dados da Pesquisa TICs Domicílios 2014, do Comitê Gestor da Internet,

realizada entre os períodos de outubro de 2014 a março de 2015 revelando que apenas 22 % dos 

domicílios rurais tem acesso à internet, percebeu-se utilização acima da média nacional pelas 

propriedades rurais pesquisadas.

 A respeito da inclusão digital dos sujeitos rurais, reforçam Conceição e Redin (2014) que,

em certa medida, é uma estratégia integralizadora que possibilita aos agricultores romper a 

concepção de atraso no rural, modificando a relação entre o produzir e o comunicar. 

O uso de TIC na agropecuária, segundo Conceição e Redin (2014) e Gelbe e Voet (2009),

traz inúmeros benefícios agrícolas e econômicos, tais como a melhoria da gestão da produção e da 



 

64
 

propriedade rural, a disseminação de importantes informações do setor, melhoria no planejamento, 

monitoramento e acompanhamento de produção integrada e o acesso aos mais recentes resultados 

de pesquisas na área. Goyal e Gonzáles-Velosa (2012) complementam o rol de benefícios esperados 

com o uso de TIC no espaço rural, indicando o papel que podem ter na: 

a) redução dos custos de comunicação entre os agentes (como os relacionados ao uso de 

celulares e ferramentas de internet); 

b) redução dos custos de acesso a serviços (como seguro e crédito) e informação (de mercado 

ou tecnológica); 

c) redução dos riscos relacionados a eventos climáticos, pragas e desastres naturais, 

viabilizados por sistemas de monitoramento e de informação acessíveis;  

d) ampliação de renda, qualidade e atendimento às demandas dos consumidores de produtos 

agrícolas. 

Quanto aos resultados obtidos a respeito das finalidades do acesso à Internet pelos participantes 

da pesquisa, esses apontam que as propriedades desconhecem o rol de benefícios do uso de TIC no 

espaço rural.

 

4.5 Práticas de Gestão Financeira

 

 Nos quesitos relacionados às práticas de gestão financeira, o intuito foi investigar e analisar 

as categorias de controles, a frequência do uso e a percepção dos produtores acerca de 

administração rural. A Tabela 6 expõe a utilização de sistemas de informações pelos entrevistados e 

as justificativas apresentadas pelos que não os utilizam.

 

Tabela 6. Utilização de sistemas de gestão financeira e justificativas dos que não a utilizam 
 Quantidade % 

   Utilizam Sistemas de Informações   2 2,5% 

Justificativas apresentadas pelos que não utilizam Sistemas de Informações  (78) 

   Não conhecem sistemas de informações específicos para atividade rural 25 31,25%
   Não possuem ferramentas adequadas (acesso à internet, a programas e computadores ) 14 17,50%
   Fator idade 12 15,00%
   Falta de informação 12 15,00%
   Programas mais simples e funcionais 7 8,75%
   Custo/benefício 5 6,25%
   Falta de interesse 3 3,75%

Fonte: Pesquisa (2016) 
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 Questionados sobre o uso de sistemas de informações, 2 entrevistados afirmaram que 

utilizam, que fazem uso através de planilha eletrônica de controle de gastos. Um dos produtores

relatou que as informações são alimentadas pelos filhos que trabalham na propriedade.  

 Os que não utilizam sistemas de informações, conforme resumo apresentado na Tabela 6,

apresentaram os seguintes motivos: 31,25% não conhecem sistemas de informações voltados para 

administração rural ou gestão financeira;17,9% alegaram a falta de ferramentas e condições 

adequadas; 15% afirmaram que o fator idade, ausência de conhecimentos sobre TICs e habilidades

são entraves para utilização de sistemas de informações; outros 15% alegaram falta de informação 

ou de mecanismos oferecidos para esse fim; 8,75% afirmaram que faltam programas mais simples e

funcionais; 6,25% justificaram que, para utilizar um sistema de informações, os gastos com 

máquinas e equipamentos, aquisição de software, treinamento e tempo disponível contrapõem os

benefícios.  

 O tamanho da propriedade e a ausência de empregados em algumas propriedades também se 

somaram às justificativas, considerando a pouca disponibilidade de tempo que o produtor tem 

enquanto não está se dedicando à atividade agrícola. Averiguou-se, igualmente, que 3,75% 

demonstraram falta de interesse.  

 Com o objetivo de identificar o grau de conhecimento sobre práticas de gestão financeira e 

uso de controles pelos produtores rurais, solicitou-se aos entrevistados que falassem sobre as formas 

de controle utilizadas, como fazem as anotações acerca dos gastos,  resultados e periodicidade. Dos 

80 entrevistados, 53% afirmaram que possuem controles e/ou anotações dos gastos e 47% não 

possuem controles dos gastos, denotando traços de práticas baseada em conhecimentos empíricos.

 A forma desses controles também foi alvo de nossa atenção, conforme se expõe na Tabela 7.

 

 Tabela 7. Controle ou anotações dos gastos 
Utilizam algum tipo de controle Quantidade %
Sim 42 53%
Não 38 47%
Meios utilizados (42) Quantidade %
Cadernos / notas fiscais 14 33,3%
Cadernos 9 21,4%
notas fiscais 6 14,3%
Cadernos / resumo do imposto de renda anual/Notas Fiscais 6 14,3%
Resumo do imposto de renda 5 11,9%
Computador 2 4,8%

 Fonte: Pesquisa (2016)

 

Identificou-se que, dos 53% que afirmaram fazê-los, 33,3% utilizam cadernos e notas 

fiscais; 21,4% utilizam apenas cadernos; 14,3%, notas fiscais; 14,3%, cadernos, resumo do Imposto 
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de Renda e notas fiscais; 11,9% o resumo do imposto de renda; e 4,8% fazem as anotações no 

computador.

As anotações encontradas nos cadernos referem-se, em sua maioria, às quantidades

produzidas nas safras, grãos depositados em armazéns e cooperativas. Raros foram os achados 

referentes a gastos com insumos, combustíveis e pagamentos de terceiros. 

 Embora o resultado apurado no Imposto de Renda seja uma das formas de controle

utilizados pelos produtores, ressalta-se que esse resumo traz o resultado da comercialização de 

grãos realizados durante o ano civil que inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro e que 

as despesas compreendidas no período não coincidem com o ano agrícola cujo início ocorre em

meados de setembro do ano civil, compreendendo o plantio, a colheita e também a comercialização 

da produção que se encerra no ano seguinte .

 O controle por meio do uso de notas fiscais também é insuficiente se for considerado que  

tais documentos são restritos à comercialização de mercadorias e serviços contratados e que, para 

compor o custo da produção e apuração do resultado, outros fatores devem ser levados em conta, 

tais como a depreciação, os encargos financeiros, os juros de capital próprio, o tempo gasto, entre 

outros, não evidenciados nas notas fiscais.

 Esse resultado vai ao encontro dos aspectos observados por Clemente, Souza e Taffarel 

(2010) na pesquisa que realizaram sobre o perfil das propriedades rurais na Região Centro-Sul do 

Paraná, na qual constataram que os controles de custos eram precários e que a informação gerencial 

resultante era incapaz de propiciar decisões acuradas.

 Nessa direção, encontrou-se em Hofer et.al. (2011) que os pequenos e médios produtores 

rurais do município de Marechal Cândido Rondon já adotam métodos de controle para gestão de 

suas atividades, mas em número pequeno, sendo que a grande maioria ainda administra suas 

atividades na  informalidade e/ou com anotações em um caderno.

 Da mesma forma, Colleta (2012), em pesquisa que objetivava identificar os instrumentos de 

controle e de análise econômico-financeira utilizados pelos produtores de grãos do município de 

São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, assim como a importância dada por esses produtores a 

tais instrumentos, averiguou que ainda existem  produtores  que  não  fazem  tipo  de  controle 

algum e que os que o fazem nem  sempre utilizam esses instrumentos da maneira correta, pois 

levam em consideração apenas alguns componentes do  custo  total.  

 Aos 42 produtores que utilizam alguma forma de controle perguntou-se sobre a 

periodicidade com que fazem as anotações ou controles considerando a eficácia das anotações e 

tomada de decisão. Os resultados encontram-se na Tabela 8. 
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Tabela 8. Controle/anotações de gasto e separação dos gastos (pessoais/da atividade)  

Periodicidade Quantidade % 
Após cada Safra 11 26%
Semanalmente 10 23%
Anualmente 8 19%
Mensalmente 9 21%
Diariamente e/ou sempre que compra 4 9%
Separam os gastos pessoais dos gastos com a atividade  Quantidade %
Sim 28 35%
Não 52 65%
Fonte: Pesquisa (2016)

  

  A respeito do que expõe a Tabela 8, tem-se que 26,0% fazem controle ou anotações após 

cada safra; 23%, semanalmente; 21%, mensalmente; 19%, anualmente; e 9%, diariamente e/ou 

sempre que compram. 

 Quanto à segregação dos gastos pessoais com os gastos relacionados à produção, os dados 

obtidos permitiram conhecer o custo da atividade e a margem de contribuição proporcionada pela 

exploração da atividade econômica. Nesse sentido, dos 80 produtores pesquisados 35% afirmaram 

que separam os gastos pessoais dos gastos com a atividade e 65%  não separam, demonstrando um 

percentual significativo de ausência de controles e práticas de gestão financeira.

 Tal resultado também foi observado por Mazzione et al. (2007), em pesquisa realizada com 

100 empresas rurais sobre o uso de ferramentas gerenciais, revelando um perfil dos pesquisados 

predominantemente conservador, que não separam as despesas particulares dos seus negócios 

agropecuários e não utilizam qualquer meio de anotação para a tomada de decisões. Na sua maioria ,

os produtores investigados por Mazzione et al. (2007) não conhecem com convicção o custo de 

produção e o preço dos produtos é estabelecido pela cooperativa ou pela empresa compradora.

 No que tange ao quesito financiamento, o Gráfico 3 permite visualizar os resultados. 

      

Gráfico 3. Financiamento da produção

 
      Fonte: Pesquisa (2016)
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Dos entrevistados, conforme se observa no gráfico 3, 41% financiam totalmente a produção; 

30,0% financiam parcialmente; e 29% não financiam, utilizam-se de recursos próprios. 

Cabe ressaltar que o financiamento é a modalidade mais utilizada para viabilizar a produção, 

considerando o tempo médio entre o plantio e a colheita e outros gastos que serão suportados no 

decorrer do processo, como aquisição de pesticidas, manutenção de máquinas, implementos 

agrícolas e combustíveis. Igualmente se ressalta que os financiamentos são ofertados em 

determinadas épocas do ano e dentro dos prazos estabelecidos por organismos governamentais que 

viabilizam linhas de créditos específicas para o setor rural.  

Dos 41% de produtores que financiam totalmente a produção, todos afirmaram que renovam 

os financiamentos anualmente, demonstrando certo grau de dependência das linhas de crédito para 

alavancar novas safras e seguramente, garantindo uma parcela do resultado da atividade rural em 

gastos com encargos de financiamento. Destaca-se que, no ano de 2015, as taxas de juros praticadas 

para o custeio agrícola por meio de financiamentos com recursos públicos, ficaram em torno de

7,75% ao ano, conforme Plano Agrícola e Pecuário – PAP (2015), divulgados pelo Ministério da 

Agricultura na modalidade Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor (Pronamp), com limite 

de financiamento por produtor de até R$ 710 mil, na modalidade custeio.     

Sobre ter conhecimento ou não das taxas de juros, o Gráfico 4 mostra os resultados. 

        

                                 Gráfico 4. Conhecimento sobre taxas de juros

     Fonte: Pesquisa (2016)
 

 É possível visualizar no gráfico 4 que 44%  dos 80 produtores entrevistados conhecem 

medianamente as taxas de juros praticadas; 31,0 % não conhecem; e 25% conhecem. Nesse quesito 

ainda,  foram questionados se conheciam a composição final dos encargos financeiros cobrados nos 

financiamentos agrícolas, considerando que, além das taxas de juros, fazem parte outros encargos,

tais como despesas acessórias e seguro agrícola. Os entrevistados afirmaram que não fazem esse 

cálculo e que não possuem mecanismos de avaliar o percentual final de encargos cobrados pelas 
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instituições financeiras, uma vez que só possuem conhecimento das taxas de juros anuais praticadas 

no momento do financiamento e não analisam os demais encargos embutidos nas prestações.

 Investigar o grau de percepção dos produtores nos quesitos oportunidade e rentabilidade e 

analisar como se comportam os produtores frente às oscilações de preços no mercado foi a intenção

que se teve ao questioná-los sobre se planejam aguardando o momento da elevação do preço dos 

grãos para comercializar a produção (Gráfico 5). 

 

             Gráfico 5. Planejamento da comercialização da produção 

 
            Fonte: Pesquisa (2016)
 

 As respostas apresentadas no Gráfico 5 corroboram os resultados obtidos no quesito anterior

que trata do financiamento da produção e do comprometimento com dívidas de custeio, visto que

71% afirmaram aguardar a elevação dos preços parcialmente, 18% aguardam a elevação dos preços 

e outros 11% comercializam imediatamente após a colheita.  

As justificativas apresentadas pelos 71% que aguardam parcialmente a elevação dos preços 

para comercializar a produção tem por base o comprometimento financeiro, pois afirmam que 

comercializam a produção à medida que vencem seus compromissos e tentam garantir crédito para 

a próxima safra. Afirmam ainda que, na entressafra, o preço da soja normalmente é maior  e que 

quanto maior o preço o ganho é maior, mas sentem dificuldades em acertar o melhor preço, razão 

pela qual procuram aguardar o tempo máximo possível e comercializam a produção à medida que 

vencem seus compromissos.  

Contrato a mercado futuro é uma das modalidades utilizadas onde se negociam mercadorias 

(commodities) predefinindo os preços para uma data futura. A prática, porém, entre os produtores 

entrevistados ainda é pouco expressiva. Lima et al. (2013) reforçam que os mercados futuros 

possibilitam estabilização de preços e redução de riscos, permitindo melhor planejamento, 

diminuição de custos de transação e aumento da competitividade das cadeias produtivas. Trata-se de 
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um instrumento eficiente de mercado utilizado para reduzir o risco de variações de preços dos 

produtos que apresentam maior volatilidade (ZILLI; SILVA; CAMPOS; COSTA, 2008).

  Constatou-se que 18% dos que aguardam a elevação do preço dos grãos para comercializar a 

produção possuem capital de giro disponível, normalmente não financiam a produção e podem 

aguardar o melhor preço para vender. Esses produtores afirmaram que acompanham as cotações no 

mercado de ações com o apoio das cooperativas e dos bancos. Demonstraram que têm percepção de 

mercado e noções de oferta e demanda, que os preços acompanham a variação da moeda americana 

e que, normalmente no período da safra, o preço diminui impulsionado pela oferta.  

Os produtores que também produzem hortaliças e raízes e atuam na produção de leite e 

frango de corte, por se tratar de produtos perecíveis, os comercializam tão logo estejam nos padrões 

de comercialização.

 Dos 11% que afirmaram não aguardar a elevação dos preços dos grãos possuem dívidas de 

custeio, financiamento de máquinas e implementos agrícolas e outras de natureza pessoais, tais 

como para aquisição de imóveis, veículos e benfeitorias realizadas na propriedade, o que força a 

comercialização logo após a colheita. Os vencimentos de suas dívidas coincidem, em sua maioria, 

com os períodos da colheita da soja, entre os meses de março e abril de cada ano, considerando que 

a maioria dos compromissos é firmada para pagamento anual e negociada à base de sacas de soja, 

prática comum entre os produtores. 

 

4.6 Práticas de Gestão de Custos 

 

 Conhecer os custos e saber administrá-los contribui para aumentar o lucro e é fundamental

para manter qualquer atividade econômica. Nesse quesito, o objetivo foi identificar práticas de 

gestão de custos e controles na gestão rural, analisar a percepção do produtor acerca das escolhas,

métodos de plantio, investimentos, custo/benefício, abordar terceirização e sua composição.

 Para tanto, se perguntou aos produtores rurais se conheciam a composição dos custo de 

produção por hectare. Constatou-se que 52% dos produtores afirmaram conhecer os percentuais dos

custos/ha e 48% afirmaram que não conhecem, mas que tem noção dos custos por estimativa, 

evidenciando práticas permeadas pela experiência, afirmaram ainda conhecer o provável custo 

médio por hectare, porém não utilizam nenhum método de apuração com base científica ou sistemas

de gestão de custos.
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 Na avaliação dos resultados, é de suma importância conhecer a composição dos custos, fato 

este que permite analisar os fatores que contribuíram para o resultado e que estão direta e 

indiretamente ligados à produção.  

 Na agricultura, entre os custos variáveis que estão relacionados diretamente com a 

quantidade produzida – quanto maior a quantidade produzida num determinado período, maior será 

o seu consumo – estão os insumos, a mão-de-obra, o combustível e o uso de máquinas. Os custos 

fixos, ao contrário dos custos variáveis, não são influenciados pelo volume de produção num 

determinado período, e neles estão inclusos o seguro, a manutenção periódica e a depreciação de 

máquinas e implementos agrícola, utensílios, implementos, benfeitorias, instalações, solo 

(sistematização e correção), assistência técnica, remuneração sobre o capital próprio não 

depreciado: taxa de retorno – custo de oportunidade;  mão de obra fixa e encargos sociais, entre 

outros (CONAB, 2010).  

 Fatores de produção, inerentes ao processo produtivo, devem ser considerados e contribuem 

para a composição dos custos agrícolas, entre os quais se destacam a utilização de mão-de-obra, o 

preparo do solo, o período da semeadura, os métodos de plantio, a escolha das sementes, a 

quantidade e a qualidade dos fertilizantes e pesticidas, a capacidade e o desgaste pelo uso das 

máquinas, o capital de giro, os encargos de financiamentos, os seguros, os serviços de colheita e o 

transporte de grãos. 

 Nesse sentido, conhecer os custos da produção e sua composição permite ao produtor rural o 

seu gerenciamento, adoção de medidas de redução e controle, o que contribui para a maximização 

dos lucros.

 Callado e Callado (2000) explicitam que a diversidade de atividades rurais dificulta a 

apuração dos custos de produção, sendo que a dificuldade se encontra no controle dos seus 

elementos, de forma a se obter uma correta apropriação dos custos a cada produto ou atividade 

econômica segundo procedimentos confiáveis de rateio. 

           Destaca-se que a cultura da soja nas propriedades pesquisadas é totalmente mecanizada, com 

a utilização de máquinas e implementos agrícolas que, por sua vez, exigem manutenção, mão-de-

obra, combustível, local adequado para a guarda e conservação, sofrem desgaste pelo uso, além do

alto custo de aquisição.  

 Os investimentos na aquisição de máquinas e implementos são realizados, na sua maioria, 

por meio de financiamentos bancários, na forma de longo prazo e acrescidos dos encargos de 

financiamento. O aparato mínimo utilizado no processo produtivo, especialmente na produção de 
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grãos, inclui, no mínimo, tratores, grades, arados, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, 

plataformas e caminhões para o transporte de grãos.  

 A terra e os equipamentos são ativos de alto valor que imobilizam grande parte do capital 

das empresas agrícolas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2006) em 

seu Censo Agropecuário. Os investimentos na aquisição do maquinário agrícola podem 

comprometer os resultados da atividade por longos anos. 

 Em pesquisa realizada sobre serviços de mecanização agrícola, atividade meio ou atividade 

fim, Mascarin (2014) faz uma comparação entre custos operacionais da aquisição de colhedoras e a 

contratação de serviços de colheita mecanizada, levantando os custos de contratos praticados na 

colheita da soja e comparando os custos operacionais da propriedade de uma colhedora em 

atividade. A diferença entre valores monetários é muito próxima quando a aquisição das máquinas é 

à vista e há subcontratação. Porém, Mascarin (2014) ressalta que, com a aquisição de máquinas 

financiadas, mesmo com juros subsidiados, são as de custos operacionais mais elevados para o 

empresário agrícola. 

 A terceirização surge como uma das alternativas viáveis no processo produtivo. Assumir por 

conta própria as atividades do processo produtivo considerando as etapas necessárias, desde o 

preparo da terra, plantio, controle de pragas, colheita e transporte, apontam pesquisas na área, que a 

terceirização pode representar uma considerável redução nos gastos e melhorias na rentabilidade. O 

Gráfico 6 mostra o resultado da pesquisa sobre a terceirização. 

 

      Gráfico 6. Terceirização nas propriedades pesquisadas  

        Fonte: Pesquisa (2016)
 

 Dos 80 entrevistados, 43,75 % não terceirizam, pois possuem máquinas próprias; 32,5% 

terceirizam a colheita e o transporte; 16,25% o plantio, a colheita e o transporte; 3,75%, o plantio e 

a colheita; 2,5%, o transporte; e 1,25%, somente a colheita. 
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 Alguns fatores que influenciaram a decisão dos que não terceirizam foram as intempéries 

climáticas e a tempestividade nos processos de plantio e colheita, comprometendo a qualidade da 

produção. No caso, esse é o principal propulsor na aquisição de máquinas e implementos agrícolas. 

Relacionado a esse quesito, encontrou-se em Novais e Romero (2009) que, para evitar 

atrasos e prejuízos na contratação de serviços agrícolas, a terceirização não pode ser confundida 

com a contratação fortuita de serviços, devendo ser precedida de planejamento e análise de 

viabilidade.

 Os produtores que optaram por terceirizar partes das etapas da produção justificaram,  em 

sua maioria, que assim procederam por não possuírem empregados e pelo fato de o tamanho da 

propriedade versus produção não compensarem altos investimentos na aquisição de máquinas e 

implementos. 

 Observou-se que as propriedades pesquisadas que trabalham em regime de parceria rural, 

com o apoio dos membros dos grupos familiares, compartilham o uso das máquinas e as atividades 

de produção. O trabalho é realizado por familiares que se revezam entre si e todos acabam se 

beneficiando. 

 Os resultados obtidos sobre terceirização remetem a Laurenti (2000) que, em seu estudo 

intitulado Terceirização na Produção Agrícola: a dissociação entre a propriedade e o uso dos 

instrumentos de trabalho na moderna produção agrícola brasileira, realizado no Estado do Paraná,

ressalta que o Paraná, a partir dos anos de 1970, tem apresentado extensas áreas ocupadas com 

lavouras temporárias, cujos trabalhos agrários são passíveis de motomecanização. Aborda a

“terceirização parcial” que se constitui na concepção mais adequada para o delineamento dos 

principais aspectos históricos relacionados a essa forma de reorganização dos trabalhos agrários na 

produção agrícola brasileira. 

 A respeito de ser vantajoso terceirizar ou realizar os serviços com recursos próprios, Novais 

e Romero (2009), em estudo de caso, efetuaram o levantamento de custos com base na safra de soja 

do ano agrícola 2007/2008 em uma propriedade situada no município de Luiziana, Estado do 

Paraná, onde todos os serviços são terceirizados, e, na sequência, estimaram os custos de produção 

da safra com recursos próprios. Compararam as duas formas de conduzir a propriedade e chegaram 

à conclusão de que, para o caso estudado, a melhor alternativa seria manter a terceirização dos 

serviços, mediante a constatação de um custo de produção 24,82% inferior para essa modalidade. 

 Também perguntou-se aos produtores se conhecem a diferença entre os custos de colher por 

conta própria e de terceirizar. Obteve-se os seguintes resultados: 54% demonstraram que conhecem 
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a diferença, porém não souberam expressar em porcentuais, enquanto outros 46% afirmaram não 

conhecem a diferença.  

No que se refere a considerar a depreciação das máquinas na composição do custo, os 

resultados encontram-se no Tabela 9. 

 

 Tabela 9. Depreciação das máquinas na composição do custo 
Consideram a depreciação  Quantidade %
 Sim 30 37,5%
 Não 50 62,5%

  Fonte: Pesquisa (2016)
  

Conforme mostra a Tabela 9, dos produtores entrevistados, 62,5% não consideram a 

depreciação na composição do custo de produção e 37,5% a consideram, mas apenas por estimativa. 

Observou-se que a maioria dos produtores não calcula o retorno do investimento, bem como o 

tempo necessário que a aquisição destes bens leva para ser paga, a vida útil e o custo benefício na 

aquisição das máquinas e implementos agrícolas. 

Pesquisar preços antes de comprar também faz parte do processo de gestão e tem como 

objetivo a otimização dos resultados. Nessa direção, perguntou-se aos produtores sobre a prática de 

gestão relacionada com a redução de custos na aquisição de insumos agrícolas e com a manutenção 

de estoques. Os resultados obtidos estão expostos na Tabela 10.  

 

 Tabela 10. Práticas de gestão 
Costumam comparar os preços Quantidade %
Sim 58 73%
Não 22 27%
Mantém estoques de insumos em suas propriedades Quantidade %
Sim 16 20%
Não 64 80%

 Fonte: Pesquisa (2016)
 

 Comparam os preços dos insumos agrícolas antes de comprar 73% dos participantes da 

pesquisa e não comparam 27%. Os produtores afirmaram que possuem o hábito de comparar 

preços, porém não praticam, pois são fiéis aos armazéns ou cooperativas aos quais são associados 

ou filiados. Neste caso, utilizam-se das pesquisas para obterem descontos. 

 Os insumos agrícolas, tais como sementes, fertilizantes e pesticidas,  na maioria das 

propriedades pesquisadas, são adquiridos em estabelecimentos comerciais e cooperativas de 

confiança do produtor, onde, geralmente, o produtor entrega a produção para armazenagem e 

comercialização. A maioria das aquisições é efetuada a prazo. Outros itens, como a manutenção de 
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máquinas, a aquisição de combustíveis, ferramentas e peças agrícolas, são pesquisados e adquiridos

ou contratados, normalmente os de menor preço.

 No quesito relacionado aos estoques de insumos, o objetivo foi analisar se os produtores 

mantêm estoques, se conhecem e calculam os custos para sua manutenção. Dos entrevistados, 80% 

não possuem estoque de insumos, 20% estocam sobras de insumos utilizados na produção, tais 

como fertilizantes e pesticidas, porém em quantidade mínima. As propriedades que também 

possuem gado e frangos de corte mantêm estoques mínimos de rações, considerando o tempo e a

frequência com que fazem as aquisições, apenas para garantir o abastecimento mensal. 

 Relacionado ao estoque da produção, observou-se que a maioria dos produtores possui

saldos de grãos em estoques como uma reserva para contingências, depositados em armazéns e 

cooperativas e aguardando o momento oportuno para comercialização. Questionados sobre os 

custos de armazenamento, os produtores afirmaram que tal custo é irrelevante considerando o 

benefício, pois não dispõem de estrutura física para guarda e conservação. Observou-se, também,

que não consideram tais gastos na composição dos custos. 

 Conhecer o percentual da margem de lucro de cada produção possibilita analisar e avaliar os 

fatores que contribuíram para os resultados e auxiliam na tomada de decisões. Nesse sentido 

buscou-se analisar o grau de percepção dos produtores quanto ao lucro estimado e o realizado

conforme demonstra a Tabela 11.  

 
 Tabela 11. Percepção dos produtores sobre o lucro estimado e o realizado 

Conhecimentos sobre a margem de lucro Quantidade %
Sim, porém por estimativa 44 55% 
Não 19 24% 
Sim, pois possui controles ou anotações acerca dos gastos 17 21% 

  Fonte: Pesquisa (2016)
  

A Tabela 11 mostra que 55% dos entrevistados afirmaram conhecer a margem de lucro, 

porém por estimativa; 24% não a conhecem; e 21% afirmaram conhecer com base nos controles ou 

anotações acerca dos gastos em cadernos, resumo do imposto de renda e notas fiscais. Não foi 

constatado o uso de métodos científicos comprovados para levantar tal composição.  

 Ressalta-se que a margem de lucro estimada pelos produtores rurais pode ser diferente da 

rentabilidade média divulgada pelos organismos oficiais. Fatores climáticos, logísticos, controle de 

pragas, características do solo e práticas de gestão podem contribuir para essa variação. A 

rentabilidade da soja poderá variar de acordo com a região e suas peculiaridades, a cotação de 

preços no mercado financeiro e o momento oportuno para a comercialização dos grãos.  
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 Hirakuri, Lazzaroto e Dall”Agnol (2010) publicaram um estudo comparando os custos e 

rentabilidade da soja em três regiões produtoras: Cascavel/PR, Palmeiras das Missões/RS e 

Primavera do Leste/MT. Analisaram séries históricas referentes aos períodos de 1998/99 a 2005/06,

tomando como referência as produtividades médias de 2.500kg/ha, 2.900kg/ha e 3.000kg/ha, 

respectivamente para as três localidades. Os custos totais (fixos e variáveis) não apresentaram 

diferenças significativas. No entanto, quanto à rentabilidade, considerando a margem bruta (receita 

total, menos os custos fixos) e renda líquida (receita total, menos os custos totais) para o município 

de Cascavel haveria uma rentabilidade média, durante o período analisado, de 30,0%. Em termos de 

renda líquida, com crescimento anual negativo (cerca -4,0%), a rentabilidade média do período seria 

de 22,9%. Para o município de Palmeiras das Missões, haveria uma rentabilidade média de 22,3%. 

Em termos de renda líquida, cujo crescimento anual, também tendeu a ser negativo, a rentabilidade 

média seria de 14,6%. Para o município de Primavera do Leste haveria uma rentabilidade média de 

17,7%. Em termos de renda líquida, cuja taxa de crescimento geométrico, nos últimos anos tem 

sido acentuadamente negativa, a rentabilidade média seria de 9,0%.

 Realizando a análise global dos resultados econômicos observados para os três municípios 

tomados como referência, Hirakuri, Lazzaroto e Dall”Agnol (2010) afirmam que, apesar de os 

valores médios de rentabilidade do período analisado demonstrarem a viabilidade do cultivo da soja 

no país, os produtores vêm enfrentando dificuldades econômicas, tais como o crescimento dos 

custos de produção maior do que os preços pagos ao produtor, os problemas climáticos, ferrugem 

asiática e falta de uma política de garantia de preço mínimo eficaz, entre outros. 

 

4.7 Avaliação de desempenho 

 

 Os quesitos que tratam da avaliação de desempenho tiveram o objetivo de identificar se o 

produtor rural tem percepção da importância da avaliação e se costuma avaliar os resultados a partir 

de suas escolhas, considerando que a ausência de um sistema de medição, baseado em indicadores,

afeta negativamente o desempenho dificultando o gerenciamento e a identificação de desvios. O

grau de conhecimento acerca dos fatores que contribuíram para os resultados da atividade podem

auxiliar na implementação de medidas corretivas, e a escolha adequada do sistema de produção 

pode representar maior ou menor ganho. 

 Com o intuito mencionado, buscou-se inicialmente analisar as decisões do produtor acerca 

da escolha dos métodos de plantio. Nas propriedades pesquisadas, totalmente mecanizadas, os 

produtores utilizam-se basicamente de dois métodos no manejo do solo: plantio direto e 

convencional. 
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 Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (2004), o plantio 

direto trata-se de um sistema de produção conservacionista que se contrapõe ao sistema tradicional 

de manejo. Envolve o uso de técnicas para produzir, preservando a qualidade ambiental. 

Fundamenta-se na ausência de preparo do solo e na cobertura permanente do terreno por meio de 

rotação de culturas. Para a implantação do Sistema de Plantio Direto - SPD, é necessário que sejam 

atendidos requisitos relativos aos recursos humanos, técnicos e de infraestrutura. 

 Para o sucesso na implantação do plantio direto, algumas medidas são recomendadas, tais 

como coletar e organizar informações referentes ao tipo de solo, à fertilidade, à presença de 

camadas compactadas, à distribuição e espécies de plantas daninhas, à topografia, à ocorrência de 

erosão, às práticas conservacionistas existentes, às vias de acesso, à drenagem, aos córregos, aos 

açudes, etc. Tais medidas, se planejadas adequadamente, trazem inúmeras vantagens sob o método 

convencional, como a redução do uso de máquinas, menor custo de produção e aumento da 

produtividade (EMBRAPA, 2004). 

 No modelo tradicional de cultivo da soja, conceituado como convencional, o manejo do solo 

é realizado com número excessivo de operações de preparo. Somados às demais operações de 

cultivo, fazem com que, em uma propriedade, em apenas uma safra agrícola, máquinas e veículos 

passem revolvendo ou sobre o solo por mais de 15 vezes. Essa forma de manejo, principalmente 

quando o preparo é feito com implementos e condições de solo inadequadas, tem causado a 

desestabilização dos agregados do solo e a redução da matéria orgânica; como consequência, tem-se 

a ocorrência de erosão, com perdas de solo e nutrientes (EMBRAPA, 2004). 

 Em se tratando dos métodos de custeio utilizados no sistema produtivo, os percentuais 

podem ser observados no Gráfico 7.

 

   Gráfico 7. Sistemas de Produção 

   Fonte: Pesquisa (2016).
  

 Em conformidade com o Gráfico 7, dos pesquisados, 95% utilizam o plantio direto; 4% 

diversificam entre os dois métodos; e 1% utiliza o plantio convencional. As justificativas para as

escolhas dos métodos de plantio demonstram que os produtores rurais seguem as orientações 

95%

4% 1%

Plantio direto 76 Diversificam 3

Convencional 1
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técnicas,  possuem conhecimento das vantagens e desvantagens e reforçam os benefícios que 

plantio direto traz para o solo, diminui o uso de máquinas e aumenta  a produtividade. 

 Os produtores pesquisados manifestaram algumas preocupações a respeito da utilização do 

método de plantio direto, haja vista que, segundo eles, nas últimas safras estão sendo utilizadas 

duas ou três vezes mais pesticidas do que nas safras anteriores, principalmente em virtude das 

pragas que se criam nos resíduos das palhas e restos de grãos de milho da safra anterior, 

incorporados ao solo. Ainda assim, os produtores são unânimes em afirmar que o plantio direto é 

mais vantajoso financeiramente em comparação ao método tradicional. 

 Em relação ao conhecimento da rentabilidade de cada sistema de produção, apresentam-se 

os resultados no Gráfico 8.  

  
                         Gráfico 8. Conhecimento acerca da rentabilidade de cada sistema

   Fonte: Pesquisa (2016)
 
 
 No Gráfico 8, observa-se que 60% afirmaram que conhecem a rentabilidade de cada sistema 

(plantio direto e convencional) e 19% não conhecem, mas percebem os benefícios. Os entrevistados 

não souberam expressar em percentuais a diferença de rentabilidade entre os dois métodos. 

Manter registro histórico dos fatores que contribuíram para os resultados facilita a análise e 

a comparabilidade e permite eventuais correções nos métodos e escolhas realizadas. O resultado da

produtividade por hectare advém de diversos fatores, voluntários e involuntários, compreendendo 

desde a escolha das sementes, época de plantio, fatores climáticos, controle de pragas e manejo,

entre outros. A importância do registro histórico está em se comparar os resultados, analisar as 

falhas e/ou erros e tomar medidas para evitá-los ou corrigi-los. A respeito disso, o Gráfico 9 mostra 

os resultados.

  

   Gráfico 9. Manutenção de registro histórico 

                      Fonte: Pesquisa (2016)
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 É possível perceber que enquanto 60% responderam que não mantêm o registro histórico da 

produtividade, 40,% afirmaram que sim, porém de maneira não efetiva e sem a utilização de 

controles. Dos 60% que não mantém o registro histórico acerca do desempenho da produção, estes 

acrescentaram que de certa forma conhecem as causas que contribuíram e “guardam tudo na 

cabeça”. 

No que se refere a fazer ou não análise de desempenho, as respostas dos produtores 

entrevistados se encontram no Gráfico 10.                                             
 

                                           Gráfico 10. Realização de análise de desempenho

   Fonte: Pesquisa (2016).
  

 Costumam fazer uma análise dos fatores que contribuíram para o desempenho da produção 

43%  dos produtores rurais participantes da pesquisa e  não costumam fazer 57% . Os que não a 

fazem citam as intempéries climáticas como o principal fator responsável pela variação no 

desempenho da produção.

Por sua vez, dos 43% dos produtores que responderam fazer análise sobre o desempenho da 

produção, 15% afirmaram que anotam as variações ocorridas entre as produções no decorrer dos 

anos e as comparam, e os outros 21,2% apresentaram outras justificativas, tais como o clima 

normalmente ser o fator principal pelo desempenho da produção, bom ou ruim. Analisam, mas

sentem dificuldades. Fazem comparações com  o tipo de semente utilizada, adubação, época de 

plantio, quantidade e uso de pesticidas, análise de solo, calcareamento correto e uso de gesso e

costumam fazer as anotações em cadernos.

 Esses resultados vão ao encontro da pesquisa de Dall´Agnol, Lazarotto e Hirakuri (2010)

sobre o desenvolvimento, mercado e rentabilidade da soja brasileira, com análise do desempenho 

econômico da produção da soja (em R$/ha) em regiões dos estados de Minas Gerais, de Tocantins e

de Mato Grosso do Sul, safra 2009/10. Esses autores ressaltam que, com a grande instabilidade do 

mercado de commodities, para que o produtor possa maximizar seu desempenho econômico-

financeiro, torna-se primordial a gestão eficiente do negócio agropecuário, que tem como princípios 
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fundamentais a minimização de custos, a otimização da utilização do espaço produtivo e o aumento 

dos níveis de produtividade. Nessa linha, as estimativas de custos e lucros associados com a 

produção de determinada atividade agropecuária são ferramentas essenciais para o processo 

decisório de curto prazo, pois permitem vislumbrar o contexto atual e avaliar a sua viabilidade 

econômica.

 Outro quesito da entrevista tinha o intuito de identificar se os produtores costumam avaliar a 

variação de preços (Gráfico 11).  

 

                                      Gráfico 11. Avaliação da variação de preços 

                           Fonte: Pesquisa (2016)
  

 Questionados sobre  o hábito de avaliar a variação dos preços de históricos dos grãos antes 

de comercializar, 87,5% dos produtores responderam positivamente e 12,5% que não costumam 

Fazê-lo. Justificaram que há necessidade imediata de comercializar logo após a colheita, o que não 

permite aguardar melhores preços. Avaliar o momento certo para comercializar a produção pode 

contribuir para aumentar a rentabilidade, porém exige certo conhecimentos de mercado de ações, 

oferta e demanda, cotações em bolsas e suas variações. Analisar a variação histórica dos preços dos 

grãos (soja, milho e trigo) antes de comercializar a produção pode sinalizar favoravelmente para 

que seja tomada uma decisão acertada. 

 

4.8 Uso da Contabilidade 

 

 O uso da contabilidade pode trazer inúmeras vantagens principalmente no que concerne aos 

controles e práticas de gestão. As informações geradas pela contabilidade podem contribuir para o 

aprimoramento da gestão e ainda propiciar a análise dos dados e auxiliar na tomada de decisão.

Identificar formas de controle por meio do uso da contabilidade no processo de gestão financeira e 

sua participação foram os objetivos desse levantamento. 

 A legislação tributária também obriga o produtor rural à elaboração de uma demonstração 

bastante usual na contabilidade: a escrituração do livro caixa. O Regulamento do Imposto de Renda,  
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por meio do Decreto n° 3.000, de 1999,  em seu artigo 60, dispõe que o resultado da exploração da 

atividade rural será apurado mediante escrituração do Livro Caixa (BRASIL, 1999), que deverá 

abranger, segundo a Lei nº 9.250, de 1995, art. 18, as receitas, as despesas de custeio, os 

investimentos e demais valores que integram a atividade (BRASIL, 1995). Para o ano de 2016, a

legislação tributária brasileira obriga a escrituração do livro caixa para o produtor rural que, no ano 

calendário, exceder a receita bruta de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). 

 Em observância ao que determina a legislação tributária, o objetivo deste quesito foi 

também levantar se os produtores estão dentro da obrigatoriedade de escriturar o Livro Caixa e a 

percepção que possuem sobre o uso da contabilidade para tal fim. (Gráfico 12). 

Gráfico 12. Uso da contabilidade para fins de escrituração do Livro Caixa

                        Fonte: Pesquisa (2016). 
  

Nesse quesito, em conformidade com o Gráfico 12, observa-se que 60% acreditam não 

estarem obrigados, 30% afirmaram estarem obrigados e 10% afirmaram desconhecer. Tais dados 

revelam que, considerando a produção anual de grãos obtida pelos produtores entrevistados, em 

torno de 98% dos entrevistados estão dentro da obrigatoriedade de escriturar o livro caixa e que a 

maioria não está adequada à legislação tributária.

 O uso das informações geradas pela contabilidade pode trazer inúmeros benefícios às 

práticas de gestão, não considerando apenas o aspecto tributário. Nesse sentido, questionou-se aos 

entrevistados se utilizam os serviços de contabilidade e para quais finalidades a utilizam. Os 

resultados obtidos encontram-se no Gráfico 13.  
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 Gráfico 13. Utilização dos serviços da contabilidade 

                                Fonte: Pesquisa (2016)
 

 O Gráfico 13 mostra que 70,0% dos entrevistados afirmaram utilizar os serviços de 

contabilidade para elaborar a declaração do Imposto de Renda; 17,5% não utilizam; 5% utilizam 

para elaborar a declaração do Imposto de Renda e folha de empregados; e 6,3% para declarar o 

Imposto de Renda e Livro Caixa; e 1,3% para declarar o Imposto de Renda, o Livro Caixa e folha 

de empregados. 

Dos 14 produtores que não utilizam os serviços de contabilidade, 86,0 % entendem que

sejam desnecessários, que as dúvidas e/ou serviços são sanados pelos sindicatos locais, assim como 

também para a elaboração e a entrega de declarações de Imposto Territorial Rural (ITR). Os outros

14,0% alegaram que não utilizam por motivos de alto custo dos serviços.

Os dados apresentados e analisados neste capítulo possibilitaram, a partir da aplicação da 

entrevista, das visitas realizadas às propriedades rurais e das conversas informais, traçar o perfil dos 

produtores participantes da pesquisa, bem como identificar os controles utilizados em suas 

propriedades e suas práticas de gestão financeira, analisar os conhecimentos e a percepção que 

possuem das práticas de gestão, o grau de importância atribuído ao uso de controles e gestão 

financeira, as barreiras para utilização de sistemas de gestão e a utilização ou não de tecnologia da 

informação.

A análise dos dados permitiu identificar o uso de controles e gestão financeira em 

propriedades rurais produtoras de grãos da região Oeste do Paraná, que foi o objetivo geral deste 

estudo. As respostas à entrevista permitiram conhecer a realidade do setor de agronegócio da região 

Oeste do Paraná, especialmente dos municípios de Santa Terezinha de Itaipu, Foz do Iguaçu e São 

Miguel do Iguaçu. Observou-se a escassez de práticas de gestão financeira, decisões baseadas em 
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conhecimentos empíricos e ausência de controles. Práticas de gestão adequadas, se implantadas, 

contribuirão para o aperfeiçoamento da gestão, melhorias na rentabilidade e decisões assertivas. O 

estudo permitiu ainda analisar o estilo de gestão e identificar as práticas comuns e fornecerão 

subsídios para implementação de controles e ferramentas de gestão financeira mais adequadas ao 

setor. 
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5 IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE FLUXO DE CAIXA NAS PROPRIEDADES 

RURAIS

 

Neste capítulo, apresenta-se a segunda etapa da pesquisa, que abrange a proposta de 

utilização de um modelo de sistema de controle e  gestão financeira para uso em propriedades 

rurais, a utilização em um caso prático, a identificação das vantagens e barreiras na utilização de 

sistemas de controles e gestão financeira e avaliação da contribuição do sistema nas atividades do 

produtor rural.

Conforme já mencionado no capítulo onde se expôs a metodologia da pesquisa, participaram 

da segunda etapa da pesquisa 10 produtores rurais, que exploram a atividade de produção de grãos e 

possuem áreas entre 20 e 100 alqueires de terra. Das propriedades participantes, 9 estão localizadas 

no município de Santa Terezinha de Itaipu e 1, em Foz do Iguaçu. 

 O modelo proposto do sistema de controle e gestão financeiro nasceu de um protótipo 

desenvolvido pela pesquisadora, em planilha eletrônica do Excel, com base em um modelo 

tradicional de demonstração de fluxo de caixa contábil, adaptado pela pesquisadora por ocasião da 

entrega das declarações anuais de Imposto de Renda, especialmente elaborado para uso na atividade 

rural. 

 Nessa etapa, propõe-se a utilização de uma ferramenta de gestão financeira, simples, de fácil 

manuseio, que permite o registro do fluxo financeiro e análise de dados. As informações contidas 

nessa demonstração compreendem toda a movimentação financeira do ano civil, com informações 

específicas sobre as receitas de comercialização da produção, antecipações de vendas, compra e 

venda de bens imobilizados, investimentos, gastos operacionais, financiamentos obtidos e 

concedidos, segregação do valor principal e encargos financeiros, movimentação de contas a pagar 

e a receber. Para tanto, buscou-se utilizar conceitos contábeis, abordados no referencial teórico 

deste estudo, com a classificação dos fluxos de caixa provenientes das atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento. 

A criação do aplicativo e o desenvolvimento da página foi efetuado com o auxílio de um 

profissional de TI, Wellington de Oliveira, a partir do modelo originário em planilha do excel. 

 A construção do software do sistema de fluxo de caixa para a atividade rural  foi realizada 

com base no modelo cascata. A metodologia de desenvolvimento em cascata divide o 

desenvolvimento de software em várias fases, conforme mostra a Figura 3. Cada fase é executada 

separadamente, obedecendo a uma sequência obrigatória. Baseado nas informações de Paula Filho

(2009), as fases da metodologia de desenvolvimento em cascata e sua ordem são: 
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a) Requisitos: devem ser levantados pela equipe do projeto, em conjunto com 

representantes do cliente, usuários e, possivelmente, especialistas da área de aplicação. 

Os requisitos de alta qualidade devem ser claros, completos, sem ambiguidade, 

implementáveis, consistentes e testáveis. A fase de requisitos tem como resultado um 

artefato que especifica os requisitos, o modelo do problema; 

b) Modelagem: reúne as atividades que visam modelar de forma precisa os conceitos 

relevantes do domínio do problema. Essa modelagem serve tanto para verificar a 

qualidade dos requisitos obtidos pelas atividades da disciplina de Requisitos quanto para 

tornar esses requisitos precisos e detalhados o suficiente para que sirvam de base para 

atividades de Implementação. A fase tem como resultado um modelo, geralmente um 

modelo UML nos processos orientados a objetos, que deve conter os detalhes 

necessários para servir de base para o desenho do produto; 

c) Implementação: realiza a codificação de um sistema. É a fase em que o sistema é de fato 

desenvolvido. A documentação gerada nessa fase geralmente consiste em comentários 

no código fonte e a documentação para o usuário; 

d) Testes: consiste em operar um sistema ou componente sob condições especificadas, 

observando ou registrando os resultados e avaliando algum aspecto desse sistema ou 

componente. A fase de Testes visa verificar os resultados da implementação em relação 

ao planejamento, desenho e realização das atividades desse processo. Com o resultado 

dos testes, são gerados relatórios que visam demonstrar que o sistema não tem erros, ou 

apontar onde estão os erros do sistema que devem ser corrigidos; 

e) Implantação: consiste na disponibilização do sistema para o ambiente de execução do 

cliente. Inclui também treinamentos aos usuários para ensiná-los a utilizar o sistema.

 

Figura 3. Fases da Metodologia de Desenvolvimento em Cascata. 

 
       Fonte: Paula Filho (2009). 
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As ferramentas utilizadas para este projeto foram:

a) Código fonte de sistema de gerenciamento comerciais;

b) Eclipse Juno: IDE1 de desenvolvimento; 

c) Java 1.7: Linguagem de programação;

d) MySql Server 5.5: Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD); 

e) MySql Workbench 5.2: Modelagem e gerenciamento visual da base de dados; 

f) JasperReports 4.6 / iReport 4.6: Framework para elaboração e visualização de relatórios 

em Java e ferramenta de edição visual; 

g) Star UML 5.0: Software para elaboração de diagramas UML2. 

 O aplicativo foi elaborado e disponibilizado no sítio da internet do Centro Universitário 

Dinâmica das Cataratas (UDC). Foram criados 10 acessos ao sistema de fluxo de caixa, sendo 1 

para cada propriedade com a utilização de computador, mediante login e senha. 

 
  Figura 4. Tela do sistema de fluxo de caixa 

    Fonte: Elaborada pela autora
 

 Para a implantação do sistema, foram feitas visitas às 10 propriedades, as quais iniciaram no 

mês de fevereiro de 2016, em dias e horários marcados, na sua maioria nos finais de semana, 

considerando a disponibilidade dos produtores rurais. Nas primeiras visitas, o objetivo foi 

apresentar a ferramenta aos participantes e realizar um  treinamento básico para sua utilização. Na 

apresentação inicial, 8 das 10 propriedades possuíam acesso à internet, sendo ainda que, em 2 delas,

não foi possível acessar o site nas primeiras visitas, e as outras duas propriedades não dispunham de 

                                         
1

 IDE (Integrated Development Environment - Ambiente de desenvolvimento integrado) 
2 UML (Unified Modeling Language – Linguagem de modelagem unificada)
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acesso à internet, mas possuíam computadores instalados em suas propriedades, sendo aplicado 

novo procedimento que será abordado na sequência. 

 O passo a passo para utilização do sistema foi anotado pelos produtores em caderno próprio, 

com o registro do login de acesso e senha. Alguns lançamentos testes foram realizados como, por 

exemplo, o registro de notas fiscais referente à aquisição de insumos e combustíveis. Algumas 

falhas no sistema foram percebidas por ocasião da apresentação, em especial relacionadas à 

inserção e exclusão de dados e à implantação do saldo inicial de caixa, não previsto inicialmente, 

sendo necessário reagendar novas visitas, após fazer as correções no sistema. 

 Outras dificuldades relacionadas à operacionalização foram percebidas na implantação do 

sistema de fluxo de caixa, demonstrando a necessidade de manualização de procedimentos. Esse 

fato tornou-se mais evidente nas visitas seguintes, ocasião em que todos os participantes 

manifestaram ainda dúvidas, pressupostamente esclarecidas pela pesquisadora por ocasião da 

implantação. Tais dúvidas, em sua maioria, estavam relacionadas aos registros das operações 

financeiras e especialmente à classificação das operações financeiras.  

 A necessidade da manualização interrompeu temporariamente os trabalhos junto às 

propriedades e, nesse sentido, percebeu-se a importância de compreender os aspectos relacionados à

estrutura conceitual e à aplicação, em especial, ao setor do agronegócio.

 Para dar prosseguimento aos trabalhos e para fins de adequação do manual de instruções 

denominado “ajuda” do sistema, todas as visitas foram interrompidas temporariamente. 

 Para elaboração da manualização dos procedimentos operacionais do sistema, foram 

necessárias novas pesquisas para definir a estrutura pedagógica e metodologia, considerando ainda 

o perfil do usuário pesquisado. A elaboração do manual buscou uma linguagem simples e de fácil 

entendimento. O manual de instruções  (APÊNDICE 2) foi elaborado com o objetivo de dar suporte 

aos usuários facilitando a sua utilização e contendo a seguinte estrutura: 

 - apresentação,

- sumário,

- instruções de preenchimento,

- plano de contas e 

- tutorial.

 Na apresentação do sistema de fluxo de caixa, fez-se uma breve descrição da ferramenta 

fluxo de caixa e sua finalidade. O sumário foi elaborado no sentido de auxiliar o usuário na 

localização do conteúdo, e as instruções de preenchimento abordaram conceitos das atividades 

operacionais, de financiamento e investimentos, descritos de forma prática e resumida facilitando a 

compreensão.  
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 O plano de contas básico foi apresentado contendo exemplos de classificação de categorias e 

tipos, necessários para o registro das operações, e o tutorial foi elaborado com apresentação das 

telas do sistema descrevendo um passo a passo para operacionalização do sistema.

 Novas visitas foram realizadas após a elaboração e entrega do manual de instruções 

impresso. A pesquisadora reforçou o treinamento acerca da classificação dos dados e registros das 

operações e ainda outras dúvidas que surgiram no decorrer foram esclarecidas e anotadas pela 

pesquisadora para aperfeiçoamento e inclusão no manual de instruções. 

 Outras melhorias foram sendo realizadas no sistema, como, por exemplo, alterações na 

nomenclatura das pastas. As  pastas utilizadas para parametrização e lançamentos utilizavam a 

mesma nomenclatura, causando certa confusão. Procedidas as alterações, estas receberam novas 

denominações facilitando a identificação. Foi incluído também novo campo para histórico nos 

lançamentos das operações, com a implantação de um espaço adicional que permitisse registrar 

informações complementares tais como o nome do cliente ou do fornecedor e o número do 

documento.

 Nas duas propriedades onde a utilização do sistema foi dificultada pelo fraco desempenho da

internet e as outras duas que não possuíam acesso, as visitas ficaram interrompidas

temporariamente. Houve a necessidade de se criar uma nova versão do programa especialmente 

para instalação no computador e novamente foi necessário a apoio do profissional de TI. Esta etapa 

demorou aproximadamente 30 dias, sendo então concluída a nova versão do sistema de fluxo de 

caixa e disponibilizada para instalação.

 A pesquisadora recebeu treinamento para instalação desta nova versão conforme passo a 

passo elaborado pelo técnico no sentido de dar suporte à pesquisadora e conforme apresentado no 

apêndice 3. A etapa seguinte foi testar a instalação do sistema em computador pela pesquisadora, 

sem o auxílio de um técnico, antes de reiniciar as visitas. A instalação foi efetuada e concluída com 

sucesso. No mês de abril de 2016, todas as dez propriedades já participavam efetivamente da 

pesquisa e utilizando-se do sistema de fluxo de caixa.

 Concluída a etapa inicial das visitas para implantação do sistema, as etapas seguintes 

tiveram a finalidade de monitorar e avaliar a utilização do sistema.  

 Nas 6 propriedades que utilizaram o sistema via internet, foi possível monitorar a utilização 

acessando o aplicativo  através do login e senha, sendo a última visita in loco realizada no mês de 

julho de 2016. Nas outras 4 propriedades, o monitoramento foi realizado por meio de visitas 

periódicas, sendo 1 no mês de maio, 1 no mês de junho e a última no mês de julho de 2016.
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5.1 Análise dos Resultados 

 

 Ressalta-se que em 9 das 10 propriedades rurais foi fundamental a participação dos filhos, 

exceto em uma em que o próprio produtor fez uso do sistema. Importante ressaltar que o período 

proposto para utilização do sistema de fluxo de caixa nas propriedades coincidiu com o final da 

safra da soja e início do milho safrinha, em todas as 10 propriedades rurais pesquisadas. Nos meses 

de abril, o produtor rural já havia efetuado o plantio do milho. Nos meses de maio e junho, as 

atividades concentravam-se nos controles de pragas e, no mês de julho, as atividades estavam 

voltadas para a colheita da produção. 

 Nos meses de março a abril, os produtores pesquisados nesta etapa prestaram informações 

ao fisco com a entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda pessoa física ano base 

2015. A maioria deles encontrava-se nessa época reunindo papéis relativos ao ano base da 

declaração.  

 As principais vantagens percebidas pela pesquisadora e relatadas pelos produtores rurais na 

utilização do sistema de fluxo de caixa foram assim evidenciadas:

i) participação efetiva dos filhos na tarefa de utilização do sistema, ocasionando maior 

envolvimento nas questões financeiras, outrora de atribuição exclusiva do chefe da família. 

Observou-se que a participação dos filhos agradou muito aos pais, que passaram a 

compartilhar informações sobre a gestão da propriedade, dividindo e atribuindo 

responsabilidades aos filhos e, de certa forma, envolvendo-os nas problemáticas enfrentadas 

na gestão da propriedade rural; 

ii) análise específica dos gastos realizados no período, antes não controlados pelo produtor; 

iii) análise e conhecimento dos encargos de financiamento do período registrados no sistema 

por meio dos extratos específicos das dívidas obtidos junto às instituições financeiras;

iv) controle de manutenção de máquinas e implementos agrícolas com o registro das datas e 

valores gastos; 

v) análise da variação dos preços de comercialização de grãos durante o período da pesquisa 

e percepção do ganho ou perda não realizado;

vi) análise e comparabilidade dos resultados considerando as vendas realizadas e o 

vencimento das dívidas. Nesse sentido, o produtor rural ressaltou que as dívidas de custeio 

coincidem os vencimentos nos meses término da produção agrícola, forçando a 

comercialização em períodos que normalmente os preços não costumam ter variações 

significativas. 
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 As principais barreiras na utilização do sistema de fluxo de caixa percebidos pela 

pesquisadora e relatados pelos produtores: 

a) Tempo indisponível para treinamento e implantação efetiva do sistema. O período das 

visitas culminou com o final da safra da soja e início de nova safra, período em que os 

produtores intensificam suas atividades; nesse ínterim, foi necessário reagendar várias 

visitas.

b) Composição e implantação do saldo inicial de caixa considerando os valores disponíveis 

em moeda corrente, depositado em bancos, saldos de financiamentos de custeio e saldos de 

grãos armazenados. Também foi percebido que muitos gastos foram realizados com recursos 

oriundos de períodos anteriores e de vendas parciais do saldo de grãos em estoque. Uma 

prática comum também percebida pela pesquisadora foi a utilização dos recursos de custeio 

da produção para pagamento de dívidas anteriores, aquisição de bens imóveis, acumulando 

dívidas de financiamento de custeio agrícola em instituições financeiras e em armazéns e 

cooperativas. 

c) Dificuldades na utilização dos recursos da tecnologia de informação. A maioria dos 

produtores não possuía habilidades mínimas necessárias para utilização do sistema e, nesse 

aspecto, os fatores idade e escolaridade contribuíram significativamente. Na maioria das 

propriedades pesquisadas só foi possível implantar o modelo proposto com o auxílio dos 

filhos que ainda permanecem nas propriedades e utilizam habitualmente os recursos de 

tecnologia de informação. 

d) Pouca participação das mulheres na gestão financeira; as atividades na propriedade estão 

distribuídas entre os membros da família e o trabalho das mulheres está mais concentrado 

nos afazeres domésticos. Nesse sentido, destaca-se que em duas propriedades pesquisadas,

as mulheres demonstraram interesse em dar continuidade na utilização do sistema. 

e) Dificuldades relacionadas ao sigilo das informações financeiras, de que as informações 

alimentadas no sistema ficariam restritas ao uso da pesquisadora. Observou-se neste aspecto

uma certa desconfiança quanto à forma de disponibilização dos dados através da internet, 

sendo necessária a intervenção da pesquisadora que reafirmou aos participantes o sigilo das 

informações, recomendando aos produtores que não compartilhassem com terceiros login e 

senha.  

Cada etapa foi observada e anotada pela pesquisadora. A alimentação dos dados foi 

monitorada através do login e senhas de acesso, de conhecimento da pesquisadora e para as 

propriedades que não possuíam acesso à internet os lançamentos foram analisados e confrontados 

com a documentação que serviu de base. As dificuldades na implantação do sistema foram tratadas 
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de forma individual. As falhas e implementações do sistema foram corrigidas e adequados à medida 

que foram percebidas pela pesquisadora e/ou relatadas pelos participantes, à cada visita.  

A avaliação do uso do sistema foi efetuada nas últimas visitas realizadas às propriedades 

através dos relatos dos benefícios que as informações geradas pelo uso do sistema proporcionaram 

aos participantes e das dificuldades encontradas. Neste sentido a pesquisadora questionou aos 

participantes que fizessem uma avaliação geral sobre o uso do sistema e se continuariam a utilizá-lo 

após o término da pesquisa. Dos 10 produtores 9 darão continuidade na utilização do sistema, 1 não 

dará continuidade, justificando a ausência dos filhos e a indisponibilidade de tempo. 

Em algumas propriedades pesquisadas as características do grupo familiar eram de pais 

idosos com filhos e netos residindo em locais próximos. Observou-se a fraca participação das 

mulheres na gestão financeira,  porém percebeu-se o interesse das mais jovens, filhas e noras em dar 

continuidade na utilização do sistema. 
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6 CONCLUSÃO

A presente pesquisa foi realizada em duas etapas. A primeira etapa da pesquisa foi 

desenvolvida por meio de uma entrevista aplicada à 80 produtores rurais na produção de grãos da 

região Oeste do Paraná no período de outubro de 2015 a fevereiro de 2016. A segunda etapa contou 

com a participação efetiva de 10 produtores rurais que se dispuseram a utilizar um sistema de fluxo 

de caixa adaptado pela pesquisadora, especialmente voltado à gestão financeira em propriedades 

rurais no período de fevereiro a julho de 2016.

 Os resultados confirmaram dados de pesquisas anteriores e acrescentaram outros, tais como 

o crescente uso da tecnologia da informação no campo, em especial  por meio do acesso à internet, 

realidade já presente em várias propriedades rurais produtoras de grãos da Região Oeste  do Paraná 

visitadas pela pesquisadora e também do amplo uso do whatsapp. 

Na contramão dos avanços ao uso da tecnologia de informação pelos produtores rurais, 

observados na pesquisa, está a ausência de controles e gestão financeira, fato este fortemente 

evidenciado nas pesquisas. Muitas decisões ainda são pautadas em conhecimentos empíricos e a 

utilização de sistemas de gestão financeira é muito pouca e restrita. Diversos estudos demonstraram 

a importância do uso de tecnologia de informação no meio rural e elencam os inúmeros benefícios.  

 A participação das mulheres na atividade agrícola nas propriedades pesquisadas ainda é 

pequena, especialmente no que tange à lida na produção de cereais e, considerando a modernização 

das máquinas e equipamentos agrícolas com recursos mecânicos e tecnológico dispendendo pouco 

esforço físico e os avanços no uso da tecnologia de informação, novas pesquisas no setor poderão 

contribuir para análise e avaliação. 

 Outros pontos importantes também foram observados, como as parcerias rurais em diversos

grupos familiares, produtores que exploram a atividade rural em regime de parceria rural, 

compartilham o uso de máquinas e implementos agrícolas reduzindo os custos de produção. 

A ausência de liquidez e o comprometimento dos resultados com o financiamento de 

máquinas e implementos agrícolas e até aquisições de terras agrícolas em valores acima da média 

regional divulgados por organismos oficiais também foram observados.

Dos produtores pesquisados poucos possuem conhecimentos acerca da composição final dos 

encargos de financiamento cobrados nos financiamentos agrícolas, considerando ainda que, além 

das taxas de juros, fazem parte outros encargos, tais como despesas acessórias e seguros agrícolas. 

Levantar a composição e a participação destes nos custos totais da produção poderão auxiliar na

tomada de decisão e melhorar a rentabilidade. 
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 Traços de processos de sucessão familiar também foram observados na exploração da 

atividade agrícola em especial na produção de grãos na região Oeste do Paraná. Nas propriedades 

pesquisadas a exploração da atividade tem mantido os jovens no campo com a perspectiva de 

receberem o quinhão de terra e dar continuidade às atividades da família, que, segundo os 

produtores entrevistados, são mais rentáveis se comparados com os salários médios pagos no 

mercado da região. Ainda, os produtores, no intuito de estimular a participação dos filhos na 

atividade rural acabam por antecipar a partilha dos bens, distribuindo-os ainda em vida.

A utilização de um sistema de gestão financeira com base no fluxo de caixa foi implantado e 

executada em 10 das 80 propriedades rurais participantes. Os resultados validaram o uso do sistema 

de fluxo de caixa e demonstraram diversos benefícios com a sua utilização. Em especial destaca-se 

o controle dos gastos e análise dos resultados da atividade agrícola, antes apenas estimado pelo 

produtor rural.

9 entre as 10 propriedades continuarão a utilizar o sistema, a implantação efetiva e execução 

foi possível graças à participação dos filhos que demonstraram habilidades no uso de TI, fator este 

que sugere novas pesquisas relacionadas ao perfil do administrar rural considerando o avanço no 

uso da tecnologia de informação, presente nos meios rurais e a participação dos filhos na gestão da 

propriedade rural. 

 Algumas propriedades que participaram da segunda etapa da pesquisa sugeriram melhorias 

no uso do sistema, como a inserção de informações relacionadas à aquisição de máquinas e 

implementos agrícolas, registro do imobilizado, elaboração  de controles de contas a pagar, a 

receber e financiamentos, registros da periodicidade da manutenção de máquinas e implementos 

agrícolas. Tais recomendações são passíveis de novas pesquisas e inovações no setor.

 Apesar dos avanços no uso de tecnologia da informação percebidos no meio rural a ausência 

de controle e gestão financeira ainda é uma realidade presente. A pesquisa demonstrou que é 

possível inserir práticas de gestão financeiras e que novas abordagens podem favorecer tais 

mudanças, em especial com a inserção de jovens empreendedores na administração rural, 

evidenciados nesta pesquisa e estímulos à participação das mulheres nesta tarefa. 

 Dada a importância do agronegócio na produção de alimentos, investir em ferramentas de 

gestão mais modernas e mais adequadas ao perfil dos usuários proporcionarão importantes 

contribuições para o setor. Novas pesquisas poderão contribuir no sentido de ampliar as técnicas de 

gestão financeira voltado aos produtores rurais e considerando ainda os avanços no uso da 

tecnologia de informação e ao maior acesso à internet no campo. O ensino a distância pode ser uma 

das modalidades de fazer chegar ao produtor rural, capacitações e treinamentos voltados à gestão 

financeira.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Entrevista com produtores rurais sobre o uso de Controles e Gestão Financeira em 

propriedades Rurais Produtoras de Grãos da Região Oeste do Paraná. A entrevista foi subdividida 

em 9 seções da seguinte forma:

 
Blocos Perguntas Objetivos

1 - Características 

da Unidade 

Familiar:

a) Idade

b) Escolaridade

Investigar o perfil do produtor rural, 

idade, experiência e formação 

profissional.

2 - Atividade a) Qual a principal atividade 

desenvolvida na propriedade? 

Investigar a atividade principal 

desenvolvida na propriedade 

relacionadas com a produção de grãos, 

agropecuária e hortifrutigranjeiros.

3 - área 

Explorada 

a) Área Explorada na Atividade 

Agrícola)

Levantamento da área explorada em 

alqueires paulistas (unidade de medida).  

4 - Localização Município e Estado Identificar a região de exploração da 

atividade agrícola) 

5 - Uso de 

Tecnologia de 

Informação

a) Há na propriedade 

computadores (laptop/notebook, 

tablet, PC)? 

(   ) sim    (  ) Não

b) Acesso à internet?

(   ) sim    (  ) Não

c) Celular(es) com wi-fi? 

(   ) sim    (  ) Não

d) Utilizam-se de canais de 

comunicação tais como 

WhatsApp/Messenger/Skipe/Out

ro? 

(   ) sim    (  ) Não

Se sim citar quais:

R.:________________________ 

e) (Se sim para o item "a" 

Identificar nas propriedades se há 

ferramentas de TIC - (Tecnologia de 

Informação e Comunicação), acesso à 

internet e celulares com wi-fi e se 

utilizam canais de comunicação. 

Identificar o uso mais comum de tais 

ferramentas. 
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pergunta 5) O uso do 

computador, notebook ou tablet 

na residência é utilizado mais 

comumente para:

(  ) Acesso à internet/rede sociais 

(facebook/Mensager/outros)/Emai

l

(  ) Trabalho escolar 

(  ) Trabalho  

(  ) outros (citar)

R.:_________________________

_ 

6 -Práticas de 

Gestão Financeira 

 

a) Utiliza Sistemas de 

Informação voltados para a 

gestão financeira?

(   ) sim    (  ) Não

( ) Se sim, qual sistema utiliza:  

R.:________________________ 

Se não, justifique por que não 

utiliza:

R.:________________________ 

b)Possui algum controle ou 

anotações dos gastos 

relacionados à produção? 

(   ) sim    (  ) Não

Se respondeu sim para o 

item "b", qual meio 

utiliza?

(  ) caderno

(  ) Resumo do imposto de 

renda anual

(  ) Notas fiscais

Identificar práticas de gestão financeira 

na administração rural a partir da 

utilização de sistema de informação, 

identificar categorias de controles e a 

frequência do uso).  Se tem percepção 

da separação dos gastos pessoais com os 

gastos relacionados a produção 

(controle). 

Se financiam a produção, o grau de 

comprometimento financeiro e o 

conhecimentos acerca dos custos de 

financiamento. 

Os quesitos que tratam da variação dos 

preços dos produtos e do melhor 

momento para comercialização da 

produção tem por objetivo avaliar o 

grau de percepção do produtor rural 

relacionados à oportunidade, 

investimentos e rentabilidade).
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(  ) Outros meios 

R.:_________________________

Se respondeu sim para o 

item "b" , com que 

frequência faz as 

anotações?

(  ) diariamente

(  ) Semanalmente

(  ) Mensalmente

(  ) Após cada safra

(  ) Anualmente

c) Separa os gastos pessoais dos 

gastos relacionados com a 

produção?

(   ) sim    (  ) Não

d) Costuma financiar a 

produção?

(  ) sim totalmente 

(  ) sim parcialmente 

(  ) Não

e) Conhece as taxas de juros e 

despesas acessórias (seguro, 

taxa de abertura de crédito, 

outras) embutidas nos 

financiamentos agrícolas? 

(  ) Não conhece

(  ) Conhece medianamente 

(  ) Conhece  

f) Costuma aguardar a elevação 

nos preços dos produtos preços 

antes de comercializar a 

produção?

(  ) sim parcialmente  

(  ) Sim totalmente 
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(  ) Não  

Justifique: 

R.:_________________________

7 -Práticas de 

Gestão de Custos

 

 

a) Conhece os percentuais da 

composição dos custos de 

produção por hectare?

(   ) sim    (  ) Não

b) Sobre terceirização (marque 

apenas a opção que se 

enquadra): 

(  ) Terceiriza o plantio, a colheita 

e o transporte

(  )Terceiriza a colheita e o 

transporte

(  ) Terceiriza o plantio e a 

colheita 

(  ) Terceiriza o plantio apenas 

(  ) Terceiriza a colheita apenas 

(  ) Terceiriza o transporte apenas

(  ) Não terceiriza

Justifique: 

R.:_________________________

c) Conhece a diferença entre os 
custos de colher por conta 
própria e de terceirizar?
(   ) sim    (  ) Não

d) Costuma comparar os preços 

dos insumos agrícolas antes de 

comprar? 

(   ) sim    (  ) Não

e) Possui estoque de insumos 

e/ou outros produtos? 

(   ) sim    (  ) Não

Se respondeu sim quais 

produtos costuma estocar: 

Identificar práticas de gestão de custos e 

controles. Percepção do produtor acerca 

do método de plantio, terceirização e 

administração rural. Questões 

relacionadas a custos tiveram a intenção 

de analisar o grau de conhecimento na 

composição dos custos da produção, o 

ganho real e os controles utilizados para 

o obter lucro.
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R.:_________________________

f) Conhece o percentual da 

margem de lucro de cada 

produção?   

(  ) sim pois possui controles ou 

anotações  acerca dos gastos

(  ) sim, porém  por estimativa 

(  ) Não

g) Considera a depreciação das 

máquinas e implementos na 

composição dos custos de 

produção?   

(   ) sim    (  ) Não

8 - Avaliação de 

desempenho

a) Atualmente utiliza qual 

sistema de produção:

(  ) plantio direto

(  ) plantio convencional

(  ) outros citar: 

R.:________________________ 

b) Cite os motivos que 

contribuíram para escolha da 

forma de plantio: 

R.:________________________ 

c) Conhece a rentabilidade de 

cada sistema de produção 

(plantio direto e convencional? 

(   ) sim    (  ) Não

d) Costuma manter registro 

histórico de cada safra sobre a 

produtividade por hectare? 

(   ) sim    (  ) Não

e) Costuma fazer uma análise 

dosfatores que contribuíram 

para o desempenho de cada 

Nesta seção o objetivo foi identificar o 

conhecimento acerca da avaliação do 

desempenho, os resultados a partir das 

escolhas dos métodos de produção, 

também demonstrar se o produtor 

analisa os resultados a partir de suas 

escolhas. Analisar o grau de percepção 

dos fatores que contribuíram para 

melhores resultados.



 

110
 

produção?

(   ) sim    (  ) Não

Justifique: 

__________________________ 

f) Costuma avaliar a variação 

histórica dos preços dos grãos 

(soja, milho, trigo) antes de 

comercializar a produção 

(   ) sim    (  ) Não

9 - Uso da 

Contabilidade

 

a) Está dentro da 

obrigatoriedade de escriturar o 

Livro Caixa? 

(   ) sim    (  ) Não   (  ) 

Desconhece 

b) Utiliza os serviços de 

Contabilidade?

(  ) Não Utiliza

(  ) Utiliza para escriturar o livro 

caixa para fins fiscais

(  ) Utiliza para elaborar a 

declaração de Ajuste Anual do 

Imposto de Renda 

(  ) Utiliza apenas para elaborar a 

folha de pagamento dos 

empregados

c) Se não utiliza quais fatores 

contribuem para a não 

utilização?

( ) Custo muito alto

(  ) Considera desnecessário 

(   ) Outros (citar)

R.:________________________ 

Identificar controle e categorias através 

do uso da contabilidade. 
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10. Outros 

apontamentos da 

unidade familiar 

pesquisada)

Observações efetuados pelo 

pesquisador: 

__________________________ 

Analisar situações que auxiliem na 

interpretação dos resultados e 

compreensão das práticas de gestão e 

controle utilizados.  
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Apêndice 2. Manual de Instruções do Sistema Fluxo de Caixa.

 

O presente manual de instruções foi elaborado com a finalidade de auxiliar a utilização 

do sistema de fluxo de caixa, parte integrante de projeto de pesquisa de Mestrado 

Profissional em Administração - Linha de Pesquisa "Sustentabilidade no Agronegócio -

com o tema "Análise do Uso de Controles e Gestão Financeira em propriedades Rurais 

Produtoras de Grãos da Região Oeste do Paraná" objeto de pesquisa realizado pela 

mestranda Leonor Venson de Souza sob orientação dos professores Dr. Geysler Flor 

Bertoline e Dra. Elizandra da Silva.

Sumário

1. Instrução de Preenchimento 

a) Conceito Fluxo de Caixa 

b) Atividades Operacionais 

c) Atividades de Investimentos

d) Atividades de Financiamentos

2. Plano de Contas

3. Tutorial 

1) Instrução de Preenchimento 

a) Conceito fluxo de caixa   

O fluxo de caixa consiste em um relatório gerencial informativo de toda a movimentação 

de dinheiro em espécie e depósitos bancários (entradas e saídas), tendo em vista 

determinado período, que pode ser uma semana, um mês, ou mesmo, um dia. 

Recomenda-se seguir a periodicidade de lançamentos diários ou semanais com o registro 

de toda movimentação financeira  ocorrida no período. 

O sistema de fluxo de caixa está dividido em 3 grupos: Atividades Operacionais (Receitas

e Despesas), Financiamentos e Investimentos.

 

b) Receitas e Despesas (Atividade Operacional)

O montante dos fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais são 

representados por Receitas e Despesas e indicam que as operações da entidade têm 

gerado suficientes fluxos de caixas para amortizar empréstimos, manter a capacidade 

operacional da entidade, pagar fornecedores e fazer novos investimentos sem recorrer a 

fontes externas de financiamento.

Os fluxos de caixa advindos das atividades operacionais são basicamente derivados das 
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principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente 

resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro ou 

prejuízo. 

A aplicação deste conceito voltado ao agronegócio define como operacionais as seguintes 

operações: comercialização da produção compra de insumos agrícolas, manutenção de 

máquinas e implementos, salários e ordenados de empregados e combustíveis. Também 

podem ser considerados operacionais os encargos financeiros sobre financiamentos de 

máquinas, implementos agrícolas e sobre o custeio da produção, entre outras.

 

c) Atividades de investimento 

A divulgação em separado dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de 

investimento são importantes porque tais fluxos de caixa representam a extensão em que 

a  aplicação de recursos são realizados pela propriedade com a finalidade de gerar 

receitas e fluxos de caixa no futuro. 

Neste conceito serão classificados como atividades de investimentos as aquisições de 

máquinas e implementos,  de construção de galpões, silos e benfeitorias realizadas na 

propriedade e aquisição de novas tecnologias, etc. 

 

d) Atividades de financiamento 

A divulgação separada dos fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é 

importante por ser útil para prever as exigências (obrigações) sobre futuros fluxos de 

caixa pelos fornecedores de capital à propriedade.

Neste conceito classificam-se como atividades de financiamentos os empréstimos de 

custeio agrícola, Pronaf, contratos bancários e de terceiros, etc.

 

Plano de Contas

O sistema já possui cadastrado um plano de contas básico que poderá ser alterado e 

ajustado para a realidade de cada propriedade rural de acordo com a atividade 

desenvolvida. Sua estrutura é definida por 3 grupos denominados Atividades 

Operacionais (Receitas, Despesas), Investimentos e Financiamento. 

Dentro dos grupos o sistema permite criar categorias de atividades operacionais (receitas 

e despesas) de investimentos e financiamentos. O grupo das Receitas já  possui algumas 

categorias cadastradas como Receitas de comercialização de grãos, de comercialização 

de hortifrutigranjeiros e de comercialização de carnes, sendo que o sistema permite 
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ainda criar novas categorias de acordo com a atividade desenvolvida. 

Para cada categoria  pode-se incluir tipos como por exemplo na categoria receitas de

comercialização de grãos os tipos podem ser soja, milho, trigo, sorgo, etc, na categoria 

"hortifrutigranjeiros" podem ser incluídos os tipos alface, tomate, abóbora, etc.  

O mesmo procedimento será aplicado aos demais grupos. No grupo das despesas podem 

ser classificadas categorias de insumos, manutenção de máquinas e equipamentos e 

outras despesas operacionais, etc. e os tipos podem ser: fertilizantes, pesticidas, sementes, 

etc. Na categoria de manutenção de máquinas e equipamentos os tipos podem ser 

gasolina, álcool, diesel, seguros de máquinas, etc e na categoria outras despesas 

operacionais os tipos podem ser gastos com salários e encargos trabalhistas, 

arrendamento de terras, aluguel de máquinas, etc.

As categorias relacionadas ao grupo de investimentos podem ser classificadas como 

máquinas e equipamentos e benfeitorias e os tipos podem ser: aquisição de máquinas e 

implementos agrícolas tais como tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores, 

etc. e construções de galpões, estrebarias, cercas, estradas e silos.

Já no grupo de financiamentos as categorias podem ser classificadas como empréstimos

junto à estabelecimentos bancários e terceiros tais como as modalidades para custeio de 

safra e safrinha, capital de giro, etc. 

Plano de Contas Básico 

1. Atividades Operacionais 

1.1. Categoria - Receita de Comercialização de Grãos

Tipo

1.1.1 Soja

1.1.2 Milho

1.1.3 Trigo

1.1.4 Sorgo

1.1.5 Aveia

1.2 Categoria - Receita de Comercialização de Carnes

Tipo

1.2.1 Gado Bovino

1.2.2 Suínos

1.2.3 Caprinos 

1.2.4 Frangos

1.3 Categoria - Receita de Comercialização de Hortifrutigranjeiros
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Tipo

1.3.1 Mandioca

1.3.2 Melancia 

1.3.3 Alface

1.3.4 Couve

1.3.5 Tomate

1.3.6 Almeirão 

1.4 Categoria - Despesas com Insumos 

Tipo

1.4.1 Fertilizantes

1.4.2 Pesticidas

1.4.3 Calcário

1.4.4 Sementes 

1.4.5 Ração

1.4.6 Vacinas

1.4.7 Medicamentos

1.5 Categoria - Despesas com Manutenção de Máquinas e Equipamentos

Tipo

1.5.1 Gasolina 

1.5.2 Alcool

1.5.3 Diesel 

1.5.4 Serviços de Terceiros 

1.5.5 Peças e Acessórios

1.5.6 Seguros de máquinas e equipamentos

1.6 Categoria - Outras Despesas Operacionais  

Tipo

1.6.1 Encargos Financeiros 

1.6.2 Armazenamento 

1.6.3 Salários (empregados) 

1.6.4 FGTS (empregados) 

1.6.5 Férias (empregados) 

1.6.6 13º Salário (empregados)

1.6.7 Alimentação (empregados) 

1.6.8 Encargos Previdenciários Patronais
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1.6.9 Aluguel de Máquinas

1.6.10 Aluguel de Terras

1.6.11 Comissões 

1.6.12 Serviços de Terceiros (plantação, colheita e transporte) 

2. Atividades de Investimentos 

2.1 Categoria - Máquinas e Equipamentos 

Tipo

2.1.1 Colheitadeira

2.1.2 Trator

2.1.3 Grade

2.1.4 Arado

2.1.5 Pulverizador

2.1.6 Pneus

2.1.7 Plataforma

2.1.8 Plantadeira

2.2 Categoria – Benfeitorias 

Tipo

2.2.1 Galpão 

2.2.2 Estrebaria

2.2.3 Instalações

2.2.4 Caixa D’água 

2.2.5 Sistema de Irrigação 

2.2.6 Silos 

2.2.7 Estradas

 

3. Atividades de Financiamentos 

3.1 Categoria - Custeio Agrícola (Empréstimos)

Tipo

3.1.1 Pronaf

3.1.2 Banco do Brasil

3.1.3 Sicredi 

3.1.4 Plano Safra

3.1.5 Outras Modalidades de Custeio
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Tutorial 

O sistema de fluxo de caixa está disponível no sitio da internet no seguinte endereço: 

http://udc.edu.br/temp/paginas/login.php

Acesso através de login e senha fornecidos pela pesquisadora.

 

Fonte: elaborado pela autora 

A página principal do sistema está subdividida em 5 colunas denominadas Receitas, 

Despesas, Investimentos, Financiamentos e Resultado.

Nesta tela o sistema exibe o resumo do fluxo de caixa e o resultado com o saldo ao final 

do período mensal. 
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Quadro 2. Tela das seções do aplicativo 

 
Fonte: Elaborado pelo autora 

  

Na tela apresentada no quadro 3 é possível efetuar o cadastro das categorias a partir dos 

grupos das Atividades Operacionais (Receitas, Despesas), Investimentos, Financiamentos 

sendo possível inserir novas categorias, caso as mesmas não se estejam cadastradas.

 

Quadro3. Categorias 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A partir do cadastramento das categorias o próximo passo é o cadastramento dos tipos de 

receitas, despesas, investimento e financiamentos. 

Nesta etapa iniciam-se os lançamentos das operações conforme demonstrado na tela quadro 
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4 onde os lançamentos serão efetuados com informações de data, valor da operação e 

histórico.

Quadro 4. Lançamentos 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

A partir do registro dos dados visualiza-se na tela principal o resumo da movimentação por 

totais no mês em um período de 12 meses. O sistema também permite gerar relatórios 

diários, mensais ou anuais. 
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Apêndice 3. 

 

PASSO A PASSO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA SEM O USO DA INTERNET

 

PASSO 1)

Instalar o arquivo “XAMPP” do pen-drive;

Na tela de escolha, marcar somente APACHE, MYSQL e PHPMYADMIN; 

Deixar todas as demais configurações padrões, ignorar telas que abrirão no processo, avançar, avançar... até 
finalizar.

 

PASSO 2)

Após a instalação, aguardar abertura automática do programa “XAMPP ControlPanel”; 

Na 1ª linha “Apache”, clicar na opção “Config – PHP (php.ini)”; 

No arquivo de texto que abriu, localizar (sugestão: CTRL+F) o trecho onde contém “display_errors = On” e 
alterar para “display_errors = Off”. Fechar e salvar; 

Ainda na mesma linha do Apache, clicar Start e também na linha 2 clicar em Start MYSQL (selecionar 
PERMITIR ACESSO); 

 

PASSO 3)

Ainda com o “XAMPP ControlPanel” aberto, na 2ª linha “MySQL”, clicar na opção “Admin”; 

Na página que abriu, clicar na opção “Base de Dados” na barra de menus superior e, na opção Criar Base de 
Dados, digitar exatamente “rural1” e clicar no botão “Criar”; 

Após Criar, clicar na opção Importar no menu superior que aparece;

Clicar no botão “Escolher arquivo” e selecionar o arquivo “rural.sql” que encontra-se no pen-drive. Após 
selecionar, clicar em Executar e aguarde até uma mensagem de conclusão com sucesso!

 

PASSO 4)

Copiar a pasta “temp” do pen-drive e colar dentro do diretório “C:\xampp\htdocs”; 

 

PASSO 5)

Abrir o Google Chrome e acessar o sistema digitando o endereço endereço “localhost/temp/paginas”;

Você estará utilizando o Chrome, porém não estará acessando a internet, mas sim o sistema local.


