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RESUMO: Introdução: A contabilidade é uma ciência que se destaca pela sua importância 

em âmbito mundial. Sua evolução está ligada diretamente com o crescimento e 

desenvolvimento econômico mundial, considerando que seus objetivos vão de encontro a uma 

harmonização mundial de procedimentos contábeis. No que diz respeito ao meio rural, a 

contabilidade atua como um meio de proteger o produtor rural dos riscos que estão expostos. 

Existe sempre à necessidade de se atentar às condições reais da empresa rural, assim, utilizando 

como ferramenta a contabilidade rural para tomada de decisões evidencia a importância do seu 

uso pois tem a capacidade de mostrar a realidade e assim auxilia para um melhor processo 

decisório. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é mostrar a importância que a 

contabilidade rural representa para o agronegócio brasileiro. Metodologia: a metodologia 

utilizada foi por meio da pesquisa exploratória com a abordagem qualitativa. Quanto ao tipo de 

técnica de coleta de dados foi utilizada a pesquisa bibliográfica através de publicações, artigos 

de revistas e artigos acadêmicos localizados através do Google Acadêmico, os quais abordam 

a temática estudada. Resultados: Os gestores, com o intuito de gerir melhor as organizações, 

necessitam de informações adequadas e que possibilite demonstrar as potencialidades e 

limitações de investimentos. Para qualquer decisão ou ação que vise o futuro, é importante 

avaliar o passado da organização para decidir um rumo a seguir e beneficiar o negócio. No que 

diz respeito ao meio rural, a contabilidade atua como um meio de proteger o produtor rural dos 

riscos que estão expostos. Existe sempre à necessidade de se atentar às condições reais da 

empresa rural, assim, utilizando como ferramenta a contabilidade rural para tomada de decisões 

evidencia a importância do seu uso pois tem a capacidade de mostrar a realidade e assim auxilia 

para um melhor processo decisório. Considerações finais: A contabilidade rural é um 

instrumento de auxílio aos produtores rurais crucial para o controle dos recursos das 

propriedades rurais, e também para fundamentar a administração rural moderna, o que é 

fundamental para a obtenção de resultados positivos. Com o estudo pode se perceber que a 
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contabilidade traz mais segurança ao empresário rural, demonstrando assim a dados 

relacionados a custos na produção, aumento da lucratividade, planejamento, controle e retorno 

do capital investido. 
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