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Resumo: Introdução: Empresário rural é aquele que através do serviço tem a finalidade de 

agregar valor e comercializar o seu produto, é quem exerce profissionalmente atividade 

econômica para produção ou circulação de bens ou serviços. A contabilidade é um ramo da 

ciência que estuda o patrimônio das entidades a fim de fornecer informações para a gestão da 

riqueza patrimonial utilizando de demonstrações e registros. Com o aumento da tecnologia o 

produtor rural vem presenciando a importância das ferramentas da contabilidade para o 

desenvolvimento e das tomadas de decisões administrativas e financeiras. A contabilidade é 

usada pelos produtores rurais, em maioria dos casos, apenas como uma obrigação ao fisco, 

não sendo aproveitada no processo gerencial, o que seria importante para a tomada de 

decisão, aumentando a produtividade e reduzindo custos.  O processo de modernização das 

atividades agropecuárias cresce cada vez mais gerando emprego aos familiares e pessoas de 

baixa renda. Assim, é notória a sua importância no cenário rural nacional, onde grande parte 

de seus produtos são destinadas ao mercado externo. Objetivo: O objetivo do presente estudo 

é analisar a utilização da contabilidade para os pequenos produtores rurais como ferramenta 

de auxílio para que tenha resultados satisfatórios e como o conhecimento da contabilidade 

esta agregando valor aos negócios rurais. Metodologia: A metodologia utilizada foi por meio 

da pesquisa exploratória, bibliográfica com abordagem qualitativa. Resultados: Por meio do 

estudo foi possível identificar que as ferramentas que a Contabilidade Rural proporciona para 

o controle patrimonial, econômico e financeiro das atividades rurais ainda são pouco 

conhecidas e utilizadas pelos produtores rurais, mas quando utilizadas demonstra sucesso as 

empresas que a utiliza. A contabilidade traz benefícios como o aumento de produção, a 

lucratividade para o negócio, além de proporcionar melhor planejamento para as tomadas de 

decisões de forma mais confiável e conseguir um retorno de rentabilidade e não de perdas 

inesperadas.  A importância da contabilidade no negócio pode ser eficaz quanto ao auxílio 

para a avaliação de Receitas, Despesas e Perdas que devem ser contabilizadas para que o 
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produtor não tenha prejuízos em seu negócio e sim retornos financeiros e aplicação de 

melhorias em seus produtos ou serviços. Considerações finais: Com o aumento da tecnologia 

o produtor rural vem vendo a importância da contabilidade diminuindo os gastos criando 

novos mecanismos para aumentar seus lucros e ter maior rentabilidade. A contabilidade se 

torna uma ferramenta de grande necessidade para a área gerencial que busca uma base de 

informação que geram controle para as tomadas de decisões e que contribui para a 

lucratividade das empresas rurais. 
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