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Resumo: Introdução: O produtor rural precisa de informações que vão além do âmbito rural, 

a fim de que detenha o controle total dos custos e lucros. O profissional contábil capacitado, 

possui o conhecimento necessário para direcionar as conclusões da lógica contábil, sempre 

respaldado por princípios e normas técnicas. A contabilidade utilizada como uma ferramenta 

gerencial permite, realizar um planejamento orçamentário visando realizar suas decisões sem 

correr grandes riscos, a fim de que reduza os custos para novos resultados e sejam obtidos sob 

a gestão na atividade rural.  O agronegócio brasileiro tem como principal atividade econômica 

a cafeicultura. Nesse âmbito, o mercado comercial agrícola é cercado de fatores de risco. O que 

aumenta constantemente a preocupação e a busca por métodos técnicos e administrativos que 

auxiliem no processo de gerenciamento dos custos, os quais tornam a cultura do café bastante 

dependente dessas estratégias para que haja uma margem de contribuição lucrativa. Objetivo: 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar como a contabilidade pode auxiliar na gestão de 

custos de uma lavoura cafeeira. Metodologia: A metodologia utilizada na presente pesquisa foi 

através da pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa. Resultados: A formação de um 

cafezal é um empreendimento a longo prazo, com custos operacionais variáveis de acordo com 

o sistema de produção escolhido para sua implementação inicial, administrar uma propriedade 

pode parecer tarefa fácil, entretanto o produtor rural precisa de informações que vão além do 

âmbito rural, a fim de que detenha o controle total dos custos e lucros. Considerações finais: 

A atividade contábil dentro da cafeicultura tem orientado a gestão de custos para questões como 

eficiência produtiva, continuidade e retorno de investimento e focada para a decisão mais 

importante, aquela que ocorre antes do empreendimento. Nota-se que a viabilidade econômica 

aliada a contabilidade em um projeto cafeeiro, nas tomadas de decisão para implementá-lo, foi 

destacado de forma positiva o uso de conceitos contábeis e financeiros. 
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