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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento junto aos Cooperados da Cresol 
Prudentópolis, verificando a existência de controles gerenciais financeiros de suas atividades 
agrícolas, quanto de lucro essas agregam em suas propriedades e como essas informações podem 
auxiliar o agricultor na tomada de decisões, visando à diversificação e a sustentabilidade das 
propriedades rurais e o reflexo dessas informações em uma Instituição Financeira. A pesquisa se 
classifica como indutiva, descritiva e qualitativa. Para a coleta de dados foi empregada a técnica de 
entrevista semiestruturada de fonte primária. Os resultados obtidos apontam que as maiorias dos 
entrevistados não possuem um adequado controle dos custos dos empreendimentos da propriedade. 
A carência dessa informação pode afetar o financeiro das propriedades rurais e pode trazer impactos 
negativos, para o sistema financeiro em que o agricultor possui movimentações. Como ação corretiva 
da pesquisa o Sistema Cresol, está elaborando estratégias para a implantação do controle de custos 
nas propriedades de seus cooperados. 
 
Palavras-chave: Agricultura Familiar;Sustentabilidade; ControleGerencial Financeiro. 

 

 
ABSTRACT 
 
This article aims to make a survey of the Cooperative Cresol Prudentópolis, checking the existence of 
financial management controls of their agricultural activities, how much profit these add on their 
properties and how this information can assist farmers in making decisions aimed at diversifying and 
sustainability of rural properties and the reflection of this information in an institution financial. 
The research is classified as inductive, descriptive and qualitative. For data collection was used a 
semi -structured interview technique primary source. The results indicate that the majority of 
respondents do not have an adequate control of the cost of ownership of enterprises. 
The lack of information may affect the financial performance of farms and can bring negative impacts 
to the financial system in which the farmer has drives. As corrective action the survey the Cresol 
System, is developing strategies for cost control implementation in the properties of their members. 
 
Keywords: Family farming; Sustainability; Financial Management Control 
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1 INTRODUÇÃO 
 
No Brasil, atualmente estamos vivendo um cenário de crise política e 

econômica que tem deixado reflexos negativos a toda a população. A alta carga tributária o 
desemprego, os altos índices de inflação, tem afetado de forma negativa a situação 
financeira dos brasileiros. 

A agricultura familiar possui uma grande participação na economia brasileira, 
cerca de 70% dos alimentos consumidos no país, são produzidos no campo, pelos 
pequenos agricultores.  

O setor agrícola se caracteriza por elevados custos nos empreendimentos. A 
alta exposição a diversos fatores, que podem alterar um adequado desenvolvimento dos 
plantios torna as atividades arriscadas e muitas vezes inviáveis.  

Para que o agricultor possa manter-se competitivo no mercado, obtendo 
lucratividade em suas atividades, torna-se necessário uma adequada gestão da 
propriedade, através da organização e utilização das mais diversas ferramentas que são 
disponibilizadas tanto pelos métodos contábeis, obtendo embasamentos para as mais 
assertivas decisões na propriedade. 

O Controle Gerencial Financeiro é um dos instrumentos indispensáveis para 
qualquer ramo de mercado, na agricultura se torna ainda mais necessário, principalmente 
para os agricultores que trabalham através do regime de agricultura familiar com diversos 
empreendimentos que diversificam as atividades de sua propriedade rural. Para eles torna-
se difícil obter o conhecimento da lucratividade, visto que as despesas familiares não são 
devidamente separadas, conforme determina os princípios contábeis.  

Considerando o exposto, o presente artigo tem por objetivo fazer um 
levantamento junto aos Cooperados da Cresol Prudentópolis, verificando se os mesmos 
possuem um controle gerencial financeiro de suas atividades agrícolas, quanto de lucro 
essas agregam em suas propriedades e como essas informações podem auxiliar o agricultor 
na tomada de decisões, visando à diversificação e a sustentabilidade das propriedades 
rurais e o reflexo dessas informações em uma Instituição Financeira. De forma específica 
buscou-se: (a) verificar a existência do controle gerencial financeiro de suas atividades 
agrícolas; (b) verificar se os cooperados possuem diversificação nas suas propriedades 
rurais; (c) analisar os resultados e os reflexos dessas informações no controle financeiro; (d) 
verificar como esses resultados impactam nas Instituições Financeiras. 

 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Agricultura Familiar 
 

A agricultura familiar tem sido não só uma forma de sobrevivência para as 
famílias que vivem em pequenas propriedades rurais, mas também uma importante fonte de 
abastecimento de alimentos para a população brasileira.  A agricultura familiar é bastante 
disseminada, principalmente para as famílias que residem em regiões que estão 
geograficamente localizadas em pequenos municípios, onde as opções de trabalho nos 
meios urbanos são escassas. As rendas para a sustentabilidade das famílias, que 
normalmente residem no meio rural, são oriundas das atividades agrícolas, nela 
desenvolvidas, tornando uma participação econômica das cidades muito significativa. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por muito tempo a 
agricultura familiar foi uma atividade de subsistência.  Porém essa realidade mudou e hoje é 
das mãos de milhões de agricultores familiares que sai boa parte dos alimentos consumidos 
pelos brasileiros.  

Segundo o Portal Brasil (2015) cerca de 70% dos alimentos consumidos em 
todo o Brasil são produzidos pela Agricultura Familiar. O pequeno agricultor é um dos 
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principais responsáveis pela cadeia produtiva que abastece o mercado brasileiro, 
produzindo as suas propriedades rurais, representando assim; mandioca (87%), feijão 
(70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%) são alguns 
grupos de alimentos com forte presença da agricultura familiar na produção. 

Em relação ao conceito da agricultura familiar a Lei Federal11.326/2006 
conceitua formalmente a agricultura familiar em seu art. 3º; 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 
qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do 
seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 
Executivo;(Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011) IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. (PLANALTO, Lei 
11.326 de 24 de julho de 2006) 

 

Segundo Diniz (2012) a Agricultura Familiar, no Brasil, é definida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) como a atividade rural produtora de pequena 
escala, envolvendo o proprietário e sua família em áreas que variam em função da região 
geográfica da propriedade, consideradas em até quatro módulos fiscais. O módulo fiscal é 
uma unidade de medida expressa em hectares, fixada para cada município. No estado do 
Paraná, o módulo fiscal varia de 20 a 120 hectares. Na Agricultura Familiar a mão de obra é 
principalmente da própria família, e a renda familiar é predominantemente originada do 
próprio estabelecimento. Com a venda da sua produção, são adquiridos itens necessários 
para seus familiares que não são fabricados no campo. 

Na agricultura familiar onde todos os membros contribuem na exploração 
agrícola, um dos principais objetivos, além do retorno do capital aplicado no cultivo das 
safras, está a manutenção e melhoria das propriedades rurais, que refletem em melhores 
condições de vida no campo e na qualidade de vida de suas famílias. 

Como nem sempre os agricultores, dispõe de recursos financeiros para 
investir na produção das safras em suas empresas rurais, como uma forma de incentivo 
governamental, foi criado o (Pronaf)Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar, permitindo a essa categoria o acesso ao crédito com o objetivo de recursos para o 
desenvolvimento da produção agrícola. 

 

Criado em 1995, pela Resolução n. 2.191 do Banco Central do Brasil, e 
instituído em 1996, pelo Decreto n. 1.946, o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) resultou, especialmente, 
da mobilização nacional de várias organizações representativas da 
agricultura familiar, que pretendiam estabelecer condições para a 
reestruturação socioeconômica desse público, reafirmando a importância do 
acesso ao crédito para ampliar o número de unidades de produção familiar 
em condições de gerar renda e ocupação no meio rural com qualidade de 
vida. (ZIGER, 2013) 

 
De acordo com o Banco Central do Brasil (2015), o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), é destinado para incentivar o 
desenvolvimento das atividades agrícolas sob o âmbito familiar, estimulando a geração de 
renda e melhorar o uso da mão de obra familiar, por meio do financiamento de atividades e 
serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural 
ou em áreas comunitárias próximas.  Com esse programa, muitas famílias que não 
disponibilizavam condições financeiras para investir na produção agrícola passaram a contar 
com recursos para a realização das mesmas. 
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2.2 Gestão Financeira 
 

No setor agrícola são vários os dinamismos existentes, pois estão 
diretamente relacionados com aspectos como disponibilidade de recursos financeiros para a 
utilização de tecnologia, riscos sistêmicos como a instabilidade e condições climáticas e 
biológicas, oscilações dos preços no mercado, regulamentações legais e fiscais. Todos 
esses itens são importantes para que o empresário rural possa tomar as decisões em sua 
propriedade rural. 

Segundo Marion (2002, p. 22), “empresas rurais são aquelas que exploram a 
capacidade produtiva do solo através do cultivo da terra, da criação de animais e da 
transformação de determinados produtos agrícolas”. 

O planejamento e a gestão financeira são instrumentos essenciais para o que 
as propriedades rurais se tornem sustentáveis e bem-sucedidas, obtendo o progresso no 
âmbito rural. Como o processo de produção é desenvolvido uma sequência de 
procedimentos a tomada de decisões com embasamentos de informações confiáveis podem 
contribuir para que o agricultor tome decisões certas, minimizando e evitando problemas 
como prejuízos na produção tornando as atividades cada vez mais sustentáveis. 

A contabilidade dispõe de recursos para que sejam mensurados todos os 
aspectos financeiros dentro da propriedade rural, criando diretrizes para uma fundamentada 
tomada de decisões. Crepaldi (2007, p.13), considera: “A contabilidade de custos tem a 
função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para a tomada de 
decisões”. 

Para Crepaldi (2005) citado por Ulrich (2009), o gestor deve estar sempre 
atento às tarefas de planejar, organizar, dirigir seus subalternos diretos e exercer o controle 
administrativo, além de apresentar planos e orçamentos que permitam acompanhar o 
andamento das atividades. 
 

Os problemas e as decisões de uma propriedade rural podem ser divididos 
em: 
a)estratégicos – são aqueles que envolvem a empresa como um todo: seus 
objetivos, seus recursos de produção e outros mais; 
b)gerenciais – são os referentes à definição da tecnologia, orçamento, 
locação de benfeitorias e áreas de exploração, dentre outros; e 
c)operacionais – são específicos, referindo-se, por exemplo, à quebra de 
um maquinário, à necessidade de compra ou de realização de determinado 
serviço. (ARAUJO, 2005) 

 
Os agricultores estão sempre expostos a fatores que possam afetar os 

resultados de suas produções, precisam sempre ajustar e conciliar seus recursos 
financeiros de acordo com as disponibilidades do mercado. Os alimentos que são 
produzidos pela agricultura, normalmente são perecíveis e necessitam de depósitos 
apropriados para que sejam estocados, para que o agricultor possa comercializá-lo em um 
oportuno momento obtendo os melhores preços no mercado.   

Segundo Araujo (2005), o administrador rural precisa analisar os objetivos da 
propriedade rural, identificar o problema que pode ocorrer de diversas formas e colocar em 
prática as suas habilidades, estabelecendo estratégias, mobilizando recursos, analisando e 
identificado oportunidades e ameaças para facilitar no seu processo decisório.  

O planejamento e o exato conhecimento das informações contábeis tem sido 
um importante meio para que o agricultor possa obter resultados positivos, pois com esses 
dados ele poderá saber exatamente a qual preço o produto deverá ser colocado no 
mercado, afim de ao menos recuperar o custo de produção, almejando sempre o maior 
retorno sobre o capital investido no referido produto cultivado. 
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Para Oliveira (2013, p. 57). “Fluxo de caixa é um instrumento de gestão 
financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos 
financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado”. 

Ainda segundo o mesmo autor, para obter um bom gerenciamento do fluxo de 
caixa é importante obter informações com estimativas tais como; previsão de venda, 
previsão e compras; prazos com fornecedores, levantamento dos valores a receber dos 
clientes, das vendas já realizadas, levantamento das disponibilidades financeiras existentes. 

Para obter uma gestão financeira precisa e indispensável que a coleta de 
dados seja periódica, separando sempre as despesas oriundas das produções agrícolas, 
das despesas particulares da família, visto que esses numerários podem afetar um real 
resultado da produção. Existem hoje no mercado além de assessorias especializadas e 
muitos instrumentos para o manuseio, como planilhas eletrônicas, para um aperfeiçoado 
gerenciamento de atividades.  

 
 

2.3 Contabilidade Rural 
 
O setor agrícola é um ramo de amplos investimentos financeiros e em meio a 

diversas incertezas que cercam a produção agrícola, os agricultores tem buscado métodos 
para sempre garantir a maximização dos seus lucros, obtendo o retorno do capital investido.  

Para tomar decisões precisas sobre seus empreendimentos, o agricultor 
precisa cada vez mais ter informações precisas, sobre todos os itens como avanços 
tecnológicos, colocação do produto no mercado que possam influenciar nos resultados. 

Para Ulrich (2009), cada vez mais, os filhos dos agricultores frequentam 
universidades em busca de aporte para o gerenciamento da propriedade familiar e, até 
mesmo, para o gerenciamento do agronegócio como um todo, visando um campo 
empresarial em franca expansão, no Brasil e no mundo. E já não basta apenas conhecer as 
tecnologias existentes para gerir o agronegócio, é preciso à introspecção do entendimento 
de que o bom administrador configura-se no gestor e que este exerce um papel amplo e 
diversificado frente à administração. 

Segundo o autor Marion (2002), Contabilidade Rural é aplicada 
especificamente ás empresas rurais, aquelas que são conduzidas e administradas por 
agricultores, pode ser tanta pessoa física ou jurídica que detém a responsabilidade da 
utilização produtiva da exploração de suas próprias terras ou de propriedade de terceiros. 

Para Ulrich (2009), a Contabilidade é conhecida por sua capacidade de 
mensurar e de informar de forma objetiva os eventos, atividades e transações que são 
planejados e executados nas empresas rurais. Com base nas informações gerenciais é 
possível gerar informações para dar suporte ao gerenciamento, planejamento e controle das 
atividades, contribuindo lucrativamente para as empresas rurais. A Contabilidade Rural 
destaca-se como o principal instrumento de apoio às tomadas de decisões durante a 
execução e o controle das operações nas empresas rurais. Ela é desenvolvida dentro de um 
ciclo de coleta e processamento de dados que resulta na produção e distribuição de 
informações através de relatórios contábeis. 

Para os autores Calgaro; Faccin (2012) a falta de controle nas propriedades 
rurais e de organização acontece pela não separação dos gastos particulares das atividades 
desenvolvidas, não distinguindo os resultados obtidos com suas culturas. 

Os profissionais da área contábil, tem buscado o aperfeiçoamento dos 
controles no âmbito da contabilidade rural para aperfeiçoar os resultados financeiros e 
gerenciais nessa área. 

Para Araujo (2005), o setor agrícola apresenta algumas características 
peculiares, que pode dificultar o administrador nas suas tomadas de decisões, e que o 
distingue dos demais setores da economia. Os efeitos dessas características, isoladas ou 
em conjunto, é mais prejudicial do que benéfico. O administrador rural deve assumir ações 
administrativas eficazes para diminuir esses efeitos. Essas características estão diretamente 
relacionadas a itens como; 
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a) dependência do clima: o clima condiciona a implantação e o manejo da 
maioria das explorações agropecuárias. Determina épocas de plantio, tratos 
culturais, colheitas, escolha de espécies, vegetais e animais; 
b) tempo de produção maior que o tempo de trabalho: o processo produtivo 
agropecuário se desenvolve, em algumas de suas fases, 
independentemente da existência do trabalho; 
c) produtos perecíveis: diversos produtos agrícolas e pecuários são 
perecíveis, o que condiciona a utilização de técnicas especificas de 
conservação e de planejamento da produção e da distribuição; 
d) dependência de condições biológicas: não se pode alterar a sequência 
da produção, como por exemplo interromper uma lavoura de milho para 
obter soja; 
e) terra como participante da produção: a terra participa diretamente do ciclo 
produtivo, é importante conhecê-la, analisá-la em suas condições químicas, 
físicas, biológicas e topográficas; 
f) estacionalidade da produção: a dependência do clima e as condições 
biológicas determinam a estacionalidade da oferta, ou seja, épocas em que 
ocorrem excesso ou falta de produtos; 
g) trabalho disperso e ao ar livre: as atividades estão dispersas por toda a 
empresa, podendo ocorrer em locais distantes um do outro; 
h) incidência de risco: toda e qualquer atividade econômica está sujeita a 
risco, mas na agropecuária os riscos são maiores, pois as explorações 
podem ser afetadas por problemas causados pelo clima, pragas e flutuação 
dos preços dos produtos (riscos climáticos, biológicos e econômicos); e 
i) sistema de competição econômica: existência de um grande número de 
produtores e consumidores, com pequenas diferenças entre os produtores. 

 
A contabilização das atividades agrícolas é elaborada de acordo com a 

cultura, pois dependo da natureza do produto os ciclos de produção ocorrem em épocas 
diferentes. Devem ser encerrados segundo as normas contábeis ao término da safra, ou 
seja, após a colheita, onde os custos são deduzidos e o resultado acumulado é transferido 
para o balanço com denominação de produtos agrícolas. 

Na contabilidade rural o ano agrícola, encerrasse após a comercialização dos 
produtos. Entende-se como o ano agrícola, o período da planta, colheita e comercialização 
da safra. Mas com a constante oscilação do preço no mercado agrícola, e condições que 
não agradam os agricultores, esses quando possível tem estocado os produtos, para poder 
atingir um melhor preço para sua produção, nesses casos considera-se o fim o período 
contábil, o termino da colheita. 

Segundo Marion (2009), é evidente, que a apuração de resultado, quando 
realizada logo após a colheita e a comercialização, contribui de forma mais adequada na 
avaliação do desempenho da safra agrícola, visto que é desnecessário esperar meses para 
se conhecer o resultado que é tão importante para a tomada de decisão, sobretudo a 
respeito do que fazer no novo ano agrícola.  

A fonte de recursos das propriedades rurais são basicamente as receitas do 
plantio da safra podem ainda ser somadas a ela as receitas adquiridas de arrendamentos de 
terras para terceiros, ou ainda da aplicação de recursos em outras atividades. Ao término da 
safra pode-se saber se a empresa agrícola obteve lucro ou prejuízo na safra, mas a real 
rentabilidade só é evidenciada após a comercialização do produto. Pois, o preço de 
mercado no encerramento do exercício pode ser divergente da data da venda da produção, 
esse acréscimo ou decréscimo no resultado que faz a diferença para o produtor. 

 
 

3 METODOLOGIA 
 
Quanto à técnica de pesquisa utilizada foi o levantamento de informações, 

que se deu por meio da realização de entrevistas a agricultores, que fazer parte do quadro 
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de associados da Cresol Prudentópolis. Os dados foram coletados através de amostragem 
aleatória simples com cooperados que mantém relacionamento na sede da Agência em 
Prudentópolis, permitindo a facilidade de aplicação, mantendo na demonstração de 
resultados o anonimato das fontes de pesquisa. 

A metodologia empregada quanto à classificação do método para a 
realização da pesquisa, utilizou-se o método indutivo, visto as conclusões prováveis que 
foram encontradas no desenvolvimento da pesquisa. Com a análise de casos particulares, 
tornou-se possível atender os objetivos da pesquisa de uma maneira geral. 

 
Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 
particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou 
universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos 
argumentos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que 
o das premissas nas quais se basearam. (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 
53). 

 
Diante da definição dos autores acima citados, conclui-se que a condução da 

presente pesquisa, enquadra-se nesse método, visto que a mesma buscou a análise de 
diversos casos, porém com análises individuais dos resultados, respeitando a correlação do 
tema da pesquisa. 

Para o nível de abordagem para o estudo a classificação foi à pesquisa 
descritiva, visto que a mesma exige um planejamento antecipado para a exploração dos 
itens abordados, identificado variáveis, resultando em uma ampla visão do problema, 
apresentando detalhadamente as informações encontradas. 

Conforme expõe o autor Gil (1999, p. 44) “As pesquisas desse tipo têm como 
objetivo primordial à descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento das relações entre variáveis”.  

 
São as que têm por objetivo definir melhor o problema, proporcionar as 
chamadas intuições de solução, descrever comportamentos de fenômenos 
definir e classificar fatos e variáveis, aplicada a solução de problemas, 
começa pelo processo de informação sobre: as condições atuais; as 
necessidades; como alcançá-las. (SALOMOM, 1996, p. 112). 
 

Para os autosOliveira Netto (2006, p. 10) citado por Gomes et al (2012, p.94) 

o processo descritivo visa à identificação, registro e análise das características, fatores ou 
variáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser 
entendido como um estudo de caso onde, após a coleta dedados, é realizada uma análise 
das relações entre as variáveis para uma posterior determinação dos efeitos resultantes, 
porém não pode haver interferência do pesquisador no método, processo ou realidade 
operacional. 

A técnica utilizada para a análise dos dados durante a realização da pesquisa 
foi de natureza qualitativa. 
 

Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais profundas em relação 
ao fenômeno que está sendo estudado. A abordagem qualitativa visa 
destacar características não observadas por meio de um estudo 
quantitativo, haja vista a superficialidade desse último. (BEUREN, 2006, 
p.93) 

 
Os autoresCooper e Schindler (2011), se referem à pesquisa qualitativa 

como: “[...] conjuntos e técnicas interpretativas que procuram descrever, decodificar, traduzir 
e, de forma, a preencher o significado, e não a frequência, de certos fenômenos ocorrendo 
de forma mais ou menos natural no mundo social”. 

Como instrumentos da técnica de pesquisa para a elaboração desse trabalho 
foram utilizados, entrevista semiestruturada. 
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Para Triviños (1987, p. 146) citado por Manzini (2003); 
 

A entrevista semiestruturada tem como característica questionamentos 
básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao 
tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 
surgidas a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria 
colocado pelo investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando 
que a entrevista semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos 
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua 
totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do 
pesquisador no processo de coleta de informações. 

 
As principais vantagens das entrevistas semi-estruturadasé a possibilidade de 

uma melhor amostra da população que está sendo investigada, através de pontos 
direcionados para atender os objetivos propostos.  

 
As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. 
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que 
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” 
ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é muito 
utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações, obtendo 
assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de que os 
objetivos sejam alcançados. (BONI; QUARESMA, 2005 p. 75). 

 
Para a pesquisa foi utilizadoà fonte primária de dados, visto que a análise dos 

dados ocorreu com informações e dados que ainda não foram pesquisados, coletados ou 
analisados, sob esse âmbito. 

Para Lakatos e Marconi (2007, p. 43) citados por Romito et al (2011, p. 5);  

 
[...] os documentos de fonte primária, são aqueles de primeira mão, 
provenientes dos próprios órgãos que realizaram as observações. 
Englobam todos os materiais, ainda não elaborados, escritos ou não, que 
podem servir como fonte de informação para a pesquisa cientifica. Podem 
ser encontrados em arquivos públicos ou particulares, assim como em 

fontes estatísticas copiladas pôr órgãos oficiais e particulares. 
 
Como amostra para a entrevista deste estudo, foram investigados os 

produtores rurais do município de Prudentópolis - PR, associados da Cooperativa de Crédito 
Rural com Interação Solidária de Prudentópolis – Cresol que possuem relacionamento e 
compareceram na sede da agencia no período em que foi realizada a coleta de dados.  

Após a coleta por meio das entrevistas, deu-se início a interpretação e junção 
das informações, expondo de uma forma geral o tema abordado. Confrontando as 
informações coletadas dos diferentes casos analisados, realizou-se a descrição das 
principais características dos fenômenos e objetivos abordados, as quais são apresentadas 
no tópico seguinte. 

A amostragem da pesquisa foi selecionada por acessibilidade do 
pesquisador, considerando a condição dos entrevistados serem cooperados do Sistema 
Cresol, podendo assim disponibilizar aos dirigentes, como seu quadro de associado opera 
dentro das propriedades rurais. 

O total de entrevistados foram doze agricultores. Todos possuem suas 
propriedades localizadas no município de Prudentópolis, sendo espalhados em todas as 
coordenadas geodésicas, com áreas de plantios e cultivos entre 2,42 e 22,40 hectares, 
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caracterizando assim, que se tratam de pequenas propriedades rurais que desempenham 
atividade familiar. 

A análise ocorreu exclusivamente sobre os materiais coletados durante o 
processo de entrevistas, focando as informações sobre os objetivos da pesquisa, tais como; 
verificação sobre a existência do controle gerencial financeiro de suas atividades agrícolas, 
diversificação da propriedade e culturas desenvolvidas, conhecimento dos lucros, 
instrumentos utilizados para o controle financeiro e justificativas para a elaboração dos 
mesmos e como estas informações podem impactar nas Instituições Financeiras. 

 

 
4 RESULTADOS 

 
Conforme proposto nos objetivos dessa pesquisa, a seguir apresentam-se os 

resultados, referenteao controle gerencial financeiro das atividades agrícolas. Os 
entrevistados estudados nesse artigo são produtores rurais Cooperados da Cresol 
Prudentópolis, residentes e com propriedades em dispersas regiões do município de 
Prudentópolis-Pr. Dentre as características da amostra, são agricultores que desempenham 
suas atividades agrícolas no âmbito da agricultura familiar, onde foram analisadas as 
variáveis com foco na importância e itens do gerenciamento das propriedades rurais. 

As entrevistas foram aplicadas a doze cooperados da Cresol Prudentópolis, 
entre os meses de abril e maio de 2016, na sede da Cooperativa, visto se tratar o período 
relativo ao desenvolvimento e análise da presente pesquisa.  

 
 

4.1 Perfil dos Entrevistados 
 

Na abordagem da entrevista, foram levantadas informações como; tempo de 
associação no Sistema Cresol, nível de escolaridade, área total de plantio na propriedade, 
produtos que diversificam a renda nas propriedades e outros itens relevantes para 
elaboração da pesquisa. Todos as pessoas abordadas na entrevista, trabalham sob a forma 
de agricultura familiar, ou seja, as atividades agrícolas são desempenhadas pelos membros 
da família dos agricultores em suas propriedades situadas na zona rural do município. 

 

TABELA 01 – Características dos Entrevistados 
ENTREVISTADO IDADE TEMPO 

ASS. 
CRESOL 

NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE 

ÁREA 
CULTIVADA 
(hectares) 

QUANTIDADE DE 
ATIVIDADES QUE 
DIVERSIFICAM A 

RENDA DA 
PROPRIEDADE. 

Entrevistado 01 19 6 meses Ensino Médio Completo 19,36 ha 4 

Entrevistado 02 24 1 ano Superior Incompleto 7,26 ha 3 

Entrevistado 03 29 3 anos Superior Incompleto 2,42 ha 3 

Entrevistado 04 31 10 anos Fundamental Completo 9,68 ha 4 

Entrevistado 05 35 11 anos Ensino Médio Incompleto 12 ha 5 

Entrevistado 06 35 12 anos Ensino Médio Completo 16,94 ha 
(arrendada) 

4 

Entrevistado 07 40 3 anos Fundamental Completo 4,48 ha 2 

Entrevistado 08 43 8 anos Superior Completo 22,40 ha 2 

Entrevistado 09 55 4 anos Primário Incompleto 19,36 ha 
(própria) 

6 

Entrevistado 10 60 5 anos Fundamental Incompleto 13,31 1 

Entrevistado 11 61 12 anos Primário Completo 4,48 ha 3 

Entrevistado 12 63 12 anos Primário Completo 5,85 ha 6 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Mesmo que os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, a idade dos 
associados entrevistados ficou bastante distribuída, possibilitando uma maior variedade nas 
opiniões entre as diferentes faixas etárias. 

A localização geográfica das propriedades dos entrevistados, também ficou 
bem distribuída, podendo verificar que são várias as atividades que podem ser 
desenvolvidas em várias regiões do município. 

 

 
 
GRÁFICO 1 - Faixa Etária dos Entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

Ao analisar o perfil dos associados que foram entrevistados, mesmo que 
estes foram escolhidos ao acaso, a distribuição da amostragem ficou bastante diversificada, 
conforme exposto do Gráfico 1. A maior parte da amostragem (33%) concentrou-se na faixa 
etária entre 26 a 35 anos, seguidos de 25% entre 56 e 65 anos. As faixas de 18 e 25 anos e 
36 a 45 anos, ambas com 17% da amostragem, finalizando com 8%, entre 46 e 55 anos. 

Interpretando os dados do Gráfico 1, relacionando-a com a Tabela1, fica 
evidente que quanto mais jovens são as pessoas maior torna-se o nível de ensino, tendo em 
vista, que os mais jovens estão tendo maior oportunidade para estudar. Ao levantar essa 
informação durante o processo de averiguação dessa pesquisa obteve-se as seguintes 
conclusões; na faixa etária de 18 a 30 anos os entrevistados concluíram o Ensino Médio ou 
ao menos ingressaram no Ensino Superior.Para o enquadramento de idade de 31 a 50 
anos, ficou evidente miscigenação das categorias, pois o aprendizado ficou desde o Ensino 
Fundamental até o Ensino Superior. Porém para os que possuem entre 51 e 65 anos, só foi 
possível estar presente dentro das instituições de Ensino Primário, sendo justificado pela 
falta de oportunidade de avançar nos níveis de ensino.  

Com isso fica evidente que as pessoas têm buscando cada vez mais 
capacitação adquirindo conhecimento e compreendendo a importância de controle no meio 
rural. Segundo o Entrevistado 10, apesar de possuir apenas as séries iniciais da escala do 
ensino brasileiro, o mesmo possui controle da atividade de leiteria, na qual trabalha 
desenvolve em sua propriedade rural de treze hectares. Conforme ele colocou durante a 
entrevista, antes de iniciar a atividade foram efetuados estudos sobre a implantação da 
atividade, para averiguar a viabilidade, assim como inúmeros cursos de capacitação e troca 
de experiências com demais produtores do ramo. Mesmo não possuindo conhecimento 
sobre os adequados instrumentos de controle, os pagamentos são efetuados líquidos das 
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despesas do período e ainda realiza suas movimentações em instituições financeiras, esses 
fatores contribuem para obter o registro dos valores. 

   
 
4.2 Controle Gerencial Financeiro 
 

A Contabilidade Gerencial, através de seus métodos e princípios, evidencia a 
importância de manter os controles financeiros. A presente pesquisa pode confirmar na 
prática a importância dos controles de gestão financeira nas atividades rurais, e como essas 
informações podem contribuir para fundamentar a tomada de decisões dentro de uma 
propriedade rural. 

No setor agrícola são várias as instabilidades que podem afetar a produção, 
para isso a pesquisa evidenciou a conscientização dos agricultores quanto à necessidade e 
a importância da diversificação das atividades na propriedade rural. 

Pode-se observar, através da coleta de dados que todos os entrevistados 
trabalham sobre o regime de agricultura familiar, ficando evidente a necessidade da 
disponibilização de recursos financeiros para as despesas pessoais de seus familiares. Essa 
distribuição ocorre em diferentes épocas e não, e um determinado período, por exemplo, 
após a contabilização dos lucros da safra ou atividade e sim a qualquer período do mês ou 
ano. Devido às atividades serem realizadas por todos os membros fica ainda mais difícil 
manter um controle financeiro das atividades trabalhadas pela família. 

Dentre o total da amostra dessa pesquisa, notou-se que apenas 8% dos 
entrevistados, possuem uma adequada separação das despesas de manutenção pessoal 
familiar, ou seja, apenas um cooperado entrevistado. Isso se justifica, pela única atividade 
trabalhada na propriedade a leiteria, onde o pagamento é efetuado em conta corrente em 
instituição financeira, liquido de todas as despesas mensais da atividade, portanto fica mais 
fácil obter um exato valor da lucratividade. 

Do total da população da amostra, notou-se que 71% dos entrevistados, as 
despesas são custeadas através de recursos próprios, apenas 29% tomam créditos em 
instituições financeiras ou em empresas privadas. Segundo, argumentaçãodos entrevistados 
06,08,09 e 12, os mesmos tomam créditos nos agentes financeiros, mesmo com 
disponibilidade de recursos em caixa. Isso se justifica, as acessíveis taxas de juros dos 
financiamentos que são subsidiadas pelo governo e as coberturas de seguro que são 
incluídas nos financiamentos das linhas de Pronaf, além da assistência técnica que é 
disponibilizada pela Cooperativa Cresol para os associados que contratam suas operações 
de custeios, junto ao sistema. 

Para os dirigentes da Cresol está informação, evidencia as diretrizes e o 
potencial de negócios, visto que os associados que tomam empréstimos ainda é uma 
proporção muito pequena, podendo alavancar o mercado sobre essas linhas de 
financiamento, proporcionando os benefícios citados pelos entrevistados para os demais 
associados. 

 
 

4.2.1 Diversificação da Propriedade 
 
Durante a pesquisa, foi possível perceber que os agricultores estão cada vez 

mais conscientizados sobre a necessidade de diversificar as atividades dentro da 
propriedade. Muitos, afirmaram durante as entrevistas que devido os riscos e ameaças em 
que as atividades estão expostas, se torna cada vez mais necessários investir em diversos 
empreendimentos, com isso o risco se torna minimizado. 

Dentre os entrevistados, apresenta-se uma grande diversidade de culturas 
trabalhadas em suas propriedades tais como; cultivos de soja, fumo, feijão milho, atividades 
de apicultura, criação de bovinos e suínos, manejo de atividades de leiteria, plantios de 
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eucalipto, erva-mate, maracujá, plantas medicinais, verduras, panificação e cultivo de 
culturas frutíferas permanentes. 
  

 
GRÁFICO 2 - Cultivos/Empreendimentos   
Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

Analisando a base de dados incluídos no gráfico acima, podemos perceber, 
que mesmo em uma pequena amostra trabalhada a diversificação das propriedades é bem 
considerável, com predominância das culturas tradicionais como o feijão 75%, soja 58% e 
milho 58%. Uma pequena maioria dos entrevistados tem investido em novas atividade como 
é o caso da implantação de culturas permanentes e plantio de erva-mate, eucaliptos, porem 
agregam renda à propriedade contribuindo para a diversificação das atividades. O programa 
de aquisição de alimentos da agricultura familiar tem apoiado os agricultores a iniciar novas 
atividade como o plantio de verduras e a panificação. 

Ao confrontar a informação da Tabela 1, torna-se notável que os associados 
que possuem a maior quantidade de atividades sendo executadas dentro da propriedade, 
são aqueles que são associados do Sistema Cresol, segundo os entrevistados 04, 05,06 e 
12, a maioria das atividades foram projetos que tiveram apoio da cooperativa, seja pelas 
linhas de financiamento disponibilizadas para o custeio e investimento ou pela assistência 
técnica prestada para estabilizar os empreendimentos, principalmente na fase inicial da 
implantação das atividades. 

As instabilidades climáticas e financeiras que afetam o setor agrícola, tem 
contribuído para que agricultores, diversifiquem cada vez mais as atividades dentro das 
propriedades rurais. Na amostragem dessa pesquisa 92%, diversificam as atividades 
praticadas na agricultura. Os entrevistados afirmaram que buscam trabalhar com cultivos em 
que os períodos de plantio e colheita são distintos, pois além de uma melhor distribuição das 
tarefas entre os familiares é possível reduzir os riscos da produção. 

 Sobre essa informação pode-se verificar que quanto maior o número de 
atividades executadas na propriedade, maior a dificuldade de manter um adequado controle 
financeiro, porém o giro e a entrada de recursos são sempre maiores, resultado em uma 
maior estabilidade financeira, mesmo que esses valores não sejam conhecidos 
corretamente. 
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GRÁFICO 3 - Área Cultivada versus Quantidade de atividades que diversificam as 

propriedades. 
Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

 

Observando o Gráfico 3, onde foram expostas as informações, sobre as áreas 
de cultivo dos entrevistados versus a quantidade de cultivos, que agregam renda dentro das 
propriedades. Pode-se perceber que a diversificação das atividades, não está relacionada 
coma quantidade de hectares que os produtores disponibilizam para plantio. Baseando-se 
nas entrevistas, pode-se afirmar que a diversificação da propriedade se trata de uma 
necessidade de sobrevivência e sustentabilidade, diante das inúmeras dificuldades que são 
enfrentadas no campo. 

Os entrevistados que possuem controle de custos/lucros, possuem entre 7,26 
e 22,40 hectares e trabalham com dois a quatro empreendimentos. 

Sobre a informação dos associados trabalharem com áreas próprias ou 
arrendadas, esses dados são indiferentes, visto que mesmo assim o controle não é 
estabelecido adequadamente. Portanto, a situação dos que trabalham com terras 
arrendamento é ainda mais preocupante, visto que as despesas são ainda maiores nos 
investimentos agrícolas, sendo que a mesma não é contabilizada. 

Sobretudo, conclui-se que para a implantação de novas atividades, o 
incentivo dos órgãos e entidades ligadas ao setor agrícola torna-se fundamental, visto que a 
agricultor precisa obter os conhecimentos necessários para o início do empreendimento, 
pois o conhecimento técnico, incluindo itens como o planejamento, simulações e gestão dos 
recursos financeiros são cada vez mais indispensáveis dentro da propriedade rural. 

 
 

4.2.2  Métodos e Ferramentas para o Gerenciamento das Propriedades Rurais 
 

Os produtores pesquisados demonstraram ter elevada consciência, sobre a 
necessidade e a importância do controle financeiro dentro da propriedade para contribuir 
assertivas à tomada decisões, mesmo que não o façam corretamente. Para eles é evidente 
que a falta de um adequado controle das suas receitas e despesas, podem ocasionar 
desequilíbrios graves e irreversíveis, porém existem muitos fatores que impossibilitam para 
que possam conhecer esses valores a sua exata mensuração. 
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Para a maioria dos entrevistados, mesmo que seja calculada a projeção antes 
da implantação de determinada cultura, nem sempre se torna, o embasamento para que 
decidam o que plantar. Segundo o Entrevistado 05, a terra necessita de correção de solo e 
rotação de cultura, mesmo que determinado grão, esteja com um elevado preço de mercado 
é necessário fazer alterar a cultura, caso contrário a terra não produzir, podendo resultar em 
prejuízos ainda mais graves para o agricultor. 

Os entrevistados que possuem o controle financeiro dos empreendimentos, 
(cerca de 33% da amostra), mesmo que estes estejam apenas em valores aproximados, 
afirmamque, essa informação traz um grande diferencial para a tomada de decisões nas 
propriedades. 

Para eles, torna-se possível planejar os próximos períodos, tais como; 
possíveis aquisições de benfeitorias, investimentos em novos empreendimentos, levando 
em consideração a projeção da capacidade de pagamento em financiamentos, obtendo 
assim o retorno sobre o capital investido, resultando em uma melhor qualidade de vida no 
campo dentro dos objetivos propostos. 

Quanto aos instrumentos utilizados pelos cooperados para se obter o controle 
dos empreendimentos, mesmo que esses não sejam exatos, 50% dos entrevistados 
utilizam-se de ferramentas como anotações manuais em agendas/cadernos. Apenas, 16%, 
realizam controles em planilhas em computadores, evidentemente são cooperados que 
possuem conhecimentos em informática com nível mais elevado de escolaridade. 

Para muitos o controle de contas a pagar e de contas a receber, onde estão 
incluídas as duplicatas, boletos, assim como as contas bancárias, auxiliam no controle 
financeiro. 

Devido se tratar de propriedades de agricultura familiar, onde os valores dos 
rendimentos anuais estão dispensados, pela legislação para que se proceda à escrituração 
contábil, não foram identificados controles por meio de sistemas contábeis, assim como 
controle de livro caixa e de estoques. 

Foram diversos os motivos apresentados pelos entrevistados para que não 
realizar o controle das atividades agrícolas dentre os mais citados estão; falta de 
conhecimento e orientação, dificuldade nos métodos e falta de tempo. 

Para a minoria de entrevistados que possuem um controle das atividades, 
afirmaram que o realizam por diversos motivos tais como; ajustar as metas para o próximo 
ciclo produtivo, implementar ações corretivas se necessário, avaliar se o resultado obtido 
está dentro do planejado (esperado), definir metas de avanço dentro das propriedades, 
assim como futuros investimentos através dos resultados obtidos. 

Os resultados dessa pesquisa foram apresentados aos agricultores, 
demonstrando que essas informações são necessárias para auxiliá-los para a tomada de 
decisões com maior segurança em sua propriedade. Com isso é possível analisar a 
viabilidade da diversificação, o montante de renda que pode ser comprometida na tomada 
de financiamentos, minimizando assim os endividamentos sem ter conhecimento da real 
renda que é obtida nas suas atividades. 

Devido à falta de controle dos agricultores, não foi possível verificar as 
atividades que agregam maiores rendas dentro das propriedades, conforme proposto nos 
objetivos desse estudo. 

  
 

4.3 Impactos dos Resultados da Pesquisa no Sistema Financeiro 
 

Ao finalizar a pesquisa, atendendo os objetivos propostos em seu início, os 
resultados foram devidamente apresentados aos dirigentes da cooperativa em estudo. 
Diante da exposição das informações obtidas, os mesmos afirmaram que apesar de não 
conhecer os índices, já possuíam conhecimento da situação do descontrole financeiro por 
parte de seus associados.  

Para eles os resultados da pesquisa são tantopromissores quanto 
preocupantes. Quanto aos dados da amostragem que não busca alavancar recursos em 
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instituições financeiras custeando com recursos próprios, existe a possibilidade de trabalhar 
com esse público, através da disponibilização de recursos para o custeio da safra, além da 
conscientização da importância da tomada desses créditos, tais como a cobertura de seguro 
e assistência técnica disponibilizada pela cooperativa, com as acessíveis taxas de juros do 
mercado. 

Segundo o presidente da Cooperativa de Prudentópolis, os índices da falta de 
controle, são preocupantes, visto que esses fatores podem resultar em um descontrole nos 
compromissos dos associados, afetando diretamente os resultados da cooperativa,devido 
aos níveis de inadimplência. Para eles o que acontece, é que o associado confunde dinheiro 
em caixa da movimentação com o lucro, passando a investir indevidamente o recurso, 
suprindo necessidades momentâneas. O reflexo desse descontrole, fica ainda mais evidente 
quando se aproximam os períodos de vencimentos das obrigações junto às instituições 
financeiras, gerando transtornos tanto para o associado quanto para a cooperativa. 

Buscando a solução das questões abordadas nessa pesquisa, a Cresol está 
trabalhando em parceria com Embrapa e a empresa de assistência técnica rural, formulando 
técnicas de controle dos cultivos. Estão sendo construídas planilhas para auxiliar o agricultor 
no controle financeiro, onde serão inseridas informações como produtos utilizados, valores 
gastos, datas de aplicação e outras informações relevantes para contribuir para um 
adequado desenvolvimento da cultura e controle financeiros. Pois ficou evidente que muitas 
vezes a produção pode atingir altos índices, porém os gastos e despesas muitas vezes são 
maiores, mas o agricultor não tem conhecimento. 

Para a diretoria a presente pesquisa, confirma que se pode fazer algo mais 
para auxiliar os associados, para um adequado gerenciamento da propriedade por meio do 
controle financeiro. O que precisa ser trabalhado, é uma reeducação desenvolvendo uma 
cultura para que esses procedimentos sejam incluídos no dia-a-dia do agricultor no campo, 
tornando as propriedades rurais cada vez mais sustentáveis. 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento junto aos Cooperados da 
Cresol Prudentópolis, verificando se os mesmos possuem um controle gerencial financeiro 
de suas atividades agrícolas, quanto de lucro essas agregam em suas propriedades e como 
essas informações podem auxiliar o agricultor na tomada de decisões, visando à 
diversificação e a sustentabilidade das propriedades rurais e o reflexo dessas informações 
em uma Instituição Financeira. 

 Para que os objetivos da pesquisa fossem atingidos, foram aplicadas doze 
entrevistas a cooperados da Cresol, os materiais e conteúdos coletados foram essenciais 
para o desenvolvimento desse estudo. 

Os resultados demonstraram que a maioria dos agricultores familiares 
estudados não possuem um adequado sistema de controle de custos, assim não sabem 
exatamente quais os custos envolvidos na produção e quais as atividades que apresentam 
maior rentabilidade, para nela poder investir e obter maiores lucros, impossibilitando a 
implantação gerenciamento dos custos e lucros das culturas implantadas. 

Foram levantadas informações sobre as características dos entrevistados que 
poderiam ter algum tipo de relação com os objetivos e através desses foram evidenciados 
que quanto maior o nível de escolaridade, maior o grau de conhecimento e a facilidade na 
implantação dos métodos de controle. Outro ponto abordado trata-se, da diversidade de 
atividades desenvolvidas nas propriedades e percebeu-se que quanto maior a quantidade 
maior a dificuldade de conhecer os lucros em separado. 

Os produtores pesquisados demonstraram ter elevada consciência sobre a 
importância dos instrumentos gerenciais em suas propriedades, porém expuseram os 
motivos para não utilizá-los. Segundo os entrevistados, a falta de conhecimento, 
capacitação, assim como ausência de adequadas ferramentas para o controle financeiro são 
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os principais fatores para não realizá-lo. Estes também se mostraram dispostos a inovar, 
gerando melhorias e tornando as suas propriedades rurais cada vez mais sustentáveis. 

O conteúdo dessa pesquisa foi apresentado, para os dirigentes da unidade 
em que os associados foram abordados. Os interessados declararam que o estudo 
contribuirá para melhorias das questões levantadas, assim como ações corretivas para que 
o sistema financeiro não seja afetado por esse descontrole. Estes expuseramainda o seu 
ponto de vista sobre o tema, assim como as diretrizes e ações que contribuem para a 
solução do problema da falta de controle evidenciada no decorrer do estudo. 

Esta pesquisa foi importante para verificar a existência dos controles 
financeiros na agricultura dos associados da Cresol e como estas informações podem afetar 
uma instituição financeira, assim como diretrizes para uma possível implantação e 
melhoramento dos controles gerenciais financeiros dentro das propriedades rurais. 

Ao findar desse estudo, deixa-se em aberto a possibilidade para a realização 
de novas pesquisas sobre o tema, como forma de verificação se a implantação dos métodos 
através do Sistema Cresol, obteve melhoria no processo de gestão nas propriedades rurais 
dos cooperados. 
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