
ANAIS DA FUCAMP, v.6, n.7, 2021                                                                                          ISSN: 2448-3133 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE PARA A GESTÃO DAS PROPRIEDADES 

RURAIS: CONTROLE E REGISTRO DA PRODUÇÃO DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 

Gabriela Kristina de Castilho Eugenio Freitas1 

Ms. Mayara Abadia Delfino dos Anjos e Borges2 

Dr. Douglas Dias Braz3 

Drª Lívia Carolina Machado Melo4 

 

RESUMO 

 

Introdução: A intenção em desenvolver um estudo acerca da importância do controle e registro 

da produção dos agricultores familiares se justifica pela necessidade de se incentivar um 

processo de organização em que estes agentes tenham conhecimento da cadeia produtiva e 

possam proporcionar uma maior agregação de valor; Objetivo: Explicar a importância da 

contabilidade para a gestão das propriedades rurais no que se refere ao controle e registro da 

produção dos agricultores familiares; Metodologia: A metodologia aplicada no estudo pode ser 

definida como descritiva, pois utilizou como raciocínio para o desenvolvimento do estudo o 

fato de que não há, por grande parte dos agricultores familiares, um controle e registro da 

produção, podendo acarretar prejuízos e gastos indevidos em sua produção;  Resultados: Por 

não haver o controle de custos, e evidentemente deixar de utilizar as práticas contábeis, a não 

realização e análise de custos em uma propriedade rural geram interferências negativas na 

comercialização de produtos, acarretando comprometimento nas receitas, pois não informa as 

despesas constantes durante os meses do ano, e assim, não é possível medir o resultado do 

período; Conclusão: Para que o agricultor familiar tenha o registro de custos, e evidentemente 

tenha a capacidade para ter uma perspectiva de lucro, se torna necessário ter parâmetros 
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contábeis quando realiza a administração de todas as movimentações financeiras, e assim 

consiga produzir uma previsão de resultados, e definir o curso financeiro. 
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