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RESUMO 

 

Introdução: A contabilidade rural é pouco utilizada pelos produtores rurais de pequeno porte. 

A maioria deles desconhecem os benefícios para o gerenciamento dos gastos e despesas da 

propriedade. Geralmente, os pequenos produtores rurais utilizam serviços contábeis apenas 

para a apuração dos ganhos para a elaboração da Declaração Anual de Imposto de Renda 

Pessoa Física, ou seja, apenas para fins de tributação anual. Quando se trata de contabilidade 

rural se tem a ideia equivocada de que as práticas contábeis destinadas às propriedades rurais 

são apenas para apuração do imposto de renda, porém, é muito mais que isso. A contabilidade 

nessas propriedades pode ser feita para fins gerenciais, contribuindo para conhecimento de 

custos de produção, redução de custos e maior lucratividade na produção. A contabilidade de 

custos baseada no custeio por absorção auxilia o produtor quanto à mensuração dos gastos e 

despesas e demonstra se há lucratividade no negócio. Esse custeio por absorção, como o 

próprio nome diz, absorve todos os custos, diretos indiretos, fixos e variáveis. Objetivo: O 

objetivo da pesquisa foi analisar a utilização da contabilidade de custos em uma pequena 

propriedade rural no município de Abadia dos Dourados-MG, por meio do levantamento dos 

custos de produção com adoção do método de custeio por absorção. Metodologia: A pesquisa 

foi caracterizada como qualitativa com cálculos quantitativos, porém sem análise estatística. 

Para realização do estudo foram coletados dados na propriedade rural, referente ao processo 

de fabricação de queijos, desde a inseminação da vaca até o produto pronto para venda. Os 

dados foram identificados a partir de documentação fornecida pelo produtor, além de 

entrevista estruturada com o proprietário. Também foram realizadas visitas técnicas para 

observação do processo de fabricação do produto. Para aplicação prática da contabilidade de 

custos, foram pesquisados os custos diários para a produção rural e os cálculos dos custos de 

produção dos itens produzidos na propriedade rural foram feitos pelo método de custeio por 

absorção. Considerações Finais: Foi identificado que o produtor, ao considerar apenas a 
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produção de queijo, tem prejuízo nos períodos de estiagem e lucro nos períodos chuvosos. Foi 

demonstrada a importância de se fazer a contabilidade na propriedade rural para fins 

gerenciais e assim auxiliar nas tomadas de decisões feitas pelos proprietários. O resultado 

demonstrou ao produtor o seu custo unitário, custo total e do real lucro durante o período 

analisado. Foram elaboradas planilhas para auxílio ao produtor rural e explicado a ele a 

importância da contabilidade de custos em sua propriedade.  
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