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RESUMO: Introdução: Existem muitas propriedades rurais gerenciadas pelas próprias 

famílias, sem o auxílio de funcionários. Elas se organizam de forma familiar sendo que o 

gestor principal é também o dono, podendo ocorrer a não observância do principal controle da 

entidade. A contabilidade aplicada ao meio rural pode apresentar inúmeras vantagens, não 

somente envolvendo débito e crédito, mas auxiliando e mostrando ao produtor qual é a melhor 

opção em sua tomada de decisão. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo abordar a 

importância da contabilidade nas propriedades rurais para o aumento da produtividade da 

pecuária leiteira. Como objetivos específicos demonstrar números no Brasil e no Estado de 

Minas Gerais da pecuária leiteira, falar da importância da contabilidade rural para o aumento 

da pecuária leiteira familiar, demonstrar a importância da gestão nas propriedades rurais; 

demonstrar o acesso dos empresários rurais as informações contábeis; demonstrar que através 

da contabilidade pode se alcançar melhores resultados técnicos e financeiros na tomada de 

decisão. Metodologia: a metodologia utilizada no trabalho foi por meio do estudo 

exploratório, em relação ao tipo de técnica de coleta de dados foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica com abordagem qualitativa, sendo a pesquisa bibliográfica realizada através de 

artigos e livros sobre contabilidade rural, agricultura familiar e pecuária leiteira no período de 

fevereiro a dezembro deste ano. Resultados: pode se perceber que no estado de Minas Gerais 

apresentou um grande crescimento no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o 

segundo trimestre de 2016 em relação ao leite adquirido alcançado, nota-se que em 4 anos 

houve um aumento de 69,76% no número de leite adquirido desde o ano de 2016,em relação a 

nível Federal, os dados demonstram que no segundo trimestre de 2016 revelou números 
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proporcionais desta forma, registra-se um crescimento em 4 anos de 87,19% no âmbito 

federal.Minas Gerais detêm de 4,50% do leite adquirido no período do primeiro trimestre de 

2020.Considerações finais: através do estudo pode se perceber que existem inúmeros fatores 

que influenciam na produção do leite que vão desde o perfil socioeconômico do produtor, e 

infraestrutura do local até a utilização da contabilidade como forma de gestão da 

propriedade.Com a implantação de melhorias sobre esses fatores é possível uma maior 

produção e uma melhor qualidade, aumentando a renda do produtor. Outro fator 

importantíssimo que deve ser levado em consideração é que o produtor rural deve fazer uso da 

projeção das receitas e das saídas de recursos financeiros. Com o correto uso das informações 

contábeis o produtor terá em sua tomada decisão fatos precisos, ferramentas eficientes 

ocasionando melhor desempenho de gestão. 
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