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RESUMO: introdução: A contabilidade é responsável por auxiliar os produtores rurais no 

planejamento e controle da propriedade, com o intuito de transformar as mesmas em 

empreendimentos rurais, garantindo a capacidade para acompanhar a evolução do setor e 

proporcionar a comparação do desempenho das atividades. Assim, a contabilidade é um 

instrumento muito importante para qualquer segmento de negócio, inclusive para auxiliar nas 

tomadas de decisões que os sócios-administradores necessitam nas empresas rurais tendo em 

vista o controle da saúde financeira, com cautela para não levar prejuízo, escolhendo os 

momentos certos para compra, venda, plantio e colheita, além de investir no seu negócio para 

alcançar o melhor preço e a maximização dos lucros. OBJETIVO: O objetivo deste estudo é 

abordar a importância que a gestão contábil representa para as propriedades rurais. 

METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi através de artigos publicados relacionados ao 

tema, por meio de uma pesquisa bibliográfica, os quais foram selecionados através do Google 

Acadêmico e Scielo, cujas palavras chave utilizadas na seleção foram gestão contábil, 

propriedades rurais e empresas rurais. RESULTADOS: O processo de gestão rural depende de 

uma visão detalhado do empreendimento, uma vez que o gestor deve entender o que é liderança 

organizacional e constituir um conjunto de parcerias para melhorar a sustentabilidade do 

empreendimento rural. O setor rural passou a adotar um novo posicionamento, de maneira que 

se busca práticas mais modernas e relacionadas às agroindústrias ou canais de distribuição. Em 

busca de competitividade, as empresas rurais têm se adequado a novos modelos para o padrão 

gerencial e operacional, considerando o consumidor como principal agente definidor dos 

padrões de qualidade, e buscando-se uma maior redução dos custos de produção e aumento do 

faturamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A maneira de administrar a propriedade é a 

principal forma de ter controle sobre o planejamento pré determinado, e para isso requer 

conhecimento específico para não correr riscos e obter resultados positivos. 
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