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Os objetivos do controle interno são: 

proteger os ativos, produzir dados 

contábeis confiáveis e ajudar a 

equipe gestora na condução 

organizada dos negócios da empresa 

rural. 

TIPOS DE CONTROLE
CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS



Para atingir esses 

objetivos, torna-se 

necessária a 

realização de 

controles contábeis e 

de controles 

administrativos.



A Contabilidade do Agronegócio, 

por sua vez, objetiva auxiliar na 

administração e na aplicação de 

estratégias que possibilita 

auferir resultados 
compensadores e contínuos.



É possível 

aumentar a 

produtividade e 

o lucro do setor 
rural. 



.



É importante o 

controle gerencial 

para que se percebam 

os problemas 

operacionais e se 

avalie o desempenho

de cada atividade da 

empresa rural.



Qual a importância 

da gestão da 

empresa rural?

As principais causas do 

fracasso de uma empresa 

rural são: falta de 

planejamento, má gestão e 

comodismo. 



Assim, pode 

estabelecer metas

e conseguirá ter 

controle sobre sua 

empresa rural.
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O que é Contabilidade do Agronegócio?

A contabilidade trabalha com um atendimento voltado 

especialmente para empresários de setores agrícolas, 

agropecuários, agroindustriais e zootécnicos.

Esse mercado possui algumas especificidades que o 

distingue dos demais setores e faz com que seja 

necessário encontrar um Contador especializado para 

conseguir atender essa diferente realidade.



Sistema informatizado que permite o 

registro das transações econômicas e 

financeiras, refletindo em seu 

patrimônio os resultados, permitindo a 

avaliação de riscos e oportunidades.



A principal função da 

Contabilidade do Agronegócio é a 

de fornecer informações úteis para 

a tomada de decisão.

Pode-se dividir os usuários 

externos e internos.



Através dela é 

que se traçam 

objetivos, se 

mensuram 

resultados e se 

avaliam 

desempenhos.



É por meio dos relatórios

elaborados com base no sistema de 

informações contábeis que admi-

nistradores decidem quanto ao 

preço a ser praticado, ao mix de 

produtos a ser plantados e à 

tecnologia a ser utilizada.





A Contabilidade Rural

é um dos principais 

sistemas de controle 

e informação 

do Agronegócio.



A informação contábil também 

pode ser utilizada no 

planejamento e controle para 

análise de redução de custos e 

despesas e para avaliação da 

necessidade de captação de 
recursos de terceiros.



A Contabilidade consiste em uma área 

do conhecimento que inclui diferentes 

ferramentas úteis para proporcionar ao 

proprietário rural (ou ao administrador 

da empresa rural) o conhecimento da 

sua situação patrimonial e o 

embasamento para a tomada de 

decisões financeiras do agronegócio.



Tem como objetivo

principal realizar o 

controle do patrimônio 

e a apuração do 

resultado das empresas 

rurais considerando 

suas especificidades.



Gera informações concretas para que o 

produtor rural e o empresário 

agroindustrial consigam identificar o 

real desempenho de seu 

empreendimento, além de controlar o 

patrimônio, planejar estratégias futuras 

e tomar melhores decisões financeiras.



É relevante para o pequeno, médio e 

grande produtor rural, e sua 

utilização como uma ferramenta 

gerencial que permite, por meio da 

informação contábil, o planejamento, 

o controle orçamentário e a  tomada 

de decisão. 



Conceitos e objetivos através da 

Contabilidade a empresa rural sabe o 

valor de seus ativos, passivos, receitas, 

custos e despesas, a rentabilidade e 

lucratividade do negócio, produtividade 

da mão de obra e através disso, pode 

realizar um planejamento tributário.



A Contabilidade do Agronegócio destaca-se 

como o principal instrumento de apoio às 

tomadas de decisões durante a execução e 

o controle das operações da empresa rural, 

através de um ciclo de coleta e 

processamento de dados que culmina com 

a produção e distribuição de informações de 

saída, na forma de relatórios contábeis.



Tem como finalidade controlar o 

patrimônio, apurar o resultado e 

prestar informações sobre o 

patrimônio e sobre o resultado das 

empresas rurais aos diversos 

usuários das informações contábeis.



➢orientar as operações agrícolas e pecuárias;

➢medir e controlar o desempenho econômico 

financeiro da empresa rural e de cada atividade 

produtiva; 

➢apoiar as tomadas de decisões no 

planejamento da produção, das vendas e 

investimentos; 

➢auxiliar nas projeções de fluxos de caixas; 



➢permitir comparações de 

desempenho da empresa com 

outras;

➢conduzir as despesas pessoais 
do proprietário e de sua família; 



➢justificar a liquidez e a capacidade 

de pagamento junto aos credores; 

➢servir de base para seguros, 

arrendamentos e outros contratos e 

gerar informações para a 

declaração do imposto de renda.



No cenário do agronegócio, o produtor 

rural tem um longo caminho a percorrer.

Iniciando-se pelo conhecimento dos 

conceitos e estratégias ligadas ao 

agronegócio; das técnicas de produção; 

do conhecimento da Contabilidade; do 

conhecimento tecnológico.



Hoje já não é 

suficiente apenas 

produzir.



Na atividade rural, conhecer 

benefícios que possam trazer 

resultados favoráveis para o 

agronegócio é importante para a 

lucratividade de tal atividade, onde a 

busca deste conhecimento benéfico 

está nas práticas contábeis 

gerenciais.



Faz-se então necessário a 

utilização de um planejamento 

tributário de todos os possíveis 

tributos incindíveis, que é 

conhecido como elisão fiscal. 





TRIBUTOS 

INCIDENTES 

NA ATIVIDADE 

RURAL





ITR
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 

O ITR é um imposto federal anual. 



É obrigatório para:

➢ pessoas físicas proprietárias;

➢ pessoas jurídicas proprietárias;

➢ titulares de domínio útil; 

➢ pessoas possuidoras de qualquer 

título de imóvel rural, inclusive posse 

por usucapião. 



ICMS
Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços 

É o imposto de competência dos 

Estados, que incide sobre as operações 

relativas à circulação das mercadorias. 



O ICMS pode ser recuperado em 

alguns estados. 

São contribuintes do ICMS tanto 

o produtor rural pessoa física 

quanto o produtor rural pessoa 

jurídica. 



Verifique a legislação do seu estado! 

O ICMS possui alíquota diferente para 

as operações internas (deve ser 

verificada na legislação estadual) e 

para as operações interestaduais, que 

serão: 













Funrural
É a contribuição previdenciária obrigatória da 

atividade rural. 

Ela é obrigatória, e deve ser feita em cima da 

folha de pagamento ou sobre a receita bruta 

da comercialização de produtos rurais.

É obrigatória para todos os produtores rurais 

(pessoa física e jurídica).



Incide sobre a receita bruta da comercialização de 

produtos rurais: 

✓ Produtor rural pessoa física 1,2% destinado para o 

INSS Patronal; 0,1% para o RAT (Riscos Ambientais do 

Trabalho); 0,2% para o Senar (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural). 

✓ Produtor rural pessoa jurídica 1,7% destinado para o 

INSS Patronal; 0,1% para o RAT (Riscos Ambientais do 

Trabalho); 0,25% para o Senar (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural). 



É importante comentar que esse 

valor recolhido sobre a receita 

bruta se trata de INSS patronal e 

não influencia na aposentadoria. 



IRPF
Imposto de Renda Pessoa Física 

Os produtores rurais podem ser 

tributados pelo imposto de renda como 

pessoa física, conforme o Decreto 

9.580/2018.



O resultado da exploração da 

atividade rural deve ser apurado 

pela escrituração do livro caixa 

com todas as receitas, despesas 

e investimentos. 



A alíquota do IRPF varia entre 7,5% e 

27,5% conforme o valor da receita. 

Se você não apresentar o livro caixa 

do seu negócio com todas as 

informações, será aplicada a alíquota 

de 20% sobre a receita bruta. 





O produtor rural pessoa física mesmo 

atuando com o seu CPF, é 

empresário.

É o único empresário que não tem 

limite de faturamento e pode atuar 

tanto como pessoa física, jurídica ou 

híbrida.



Não há limite de faturamento como 

pessoa física, podendo permanecer 

nessa modalidade o tempo que 

desejar e for mais vantajoso para a 

sua exploração.













Tributação do Produtor 

Rural Pessoa Jurídica 
A diferença entre o produtor pessoa 

física para o produtor pessoa jurídica 

está, principalmente, na alíquota de 

impostos.



Além dos tributos já 

mencionados, a pessoa 

jurídica está sujeita à 

contribuição do IRPJ, CSLL, 

PIS e Cofins. 



A tributação da pessoa jurídica pode 

ser calculada de três formas 

diferentes, observando o regime que 

a empresa rural está enquadrada. 

A tributação pode ser feita pelo 

Simples Nacional, Lucro Real ou 

Lucro Presumido. 



O Simples Nacional é um sistema tributário 

simplificado. 

Conforme a Lei Complementar 123/2006 

podem ser enquadradas nesse sistema: 

microempresas com receita bruta igual ou 

inferior a R$ 360.000,00; empresas de 

pequeno porte, com receita bruta entre R$ 

360.000,00 e R$ 4.800.000,00.



Nesse regime, o recolhimento 

mensal do IRPJ, CSLL, Cofins, 

PIS/Pasep e ICMS é feito pelo 

pagamento de uma guia única -

DAS. 





É obtido pelo resultado contábil da

empresa rural.

Após a apuração do lucro contábil, é 

preciso fazer ajustes com adições e 

exclusões para se chegar ao lucro 

real. 



Lucro Presumido 
Conforme a Lei 12.814/2003, no 

regime de Lucro Presumido, se 

enquadram as empresas que não são 

obrigadas ao Lucro Real e tenham 

receita bruta anual de até R$ 78 

milhões. 



A lei atribui um percentual de 

lucro, que no caso da 

atividade rural é de 8%. 

Sobre este valor, incidirão as 

alíquotas dos tributos. 



Para gerir seu agronegócio de forma 

eficiente, é importante ter todas as 

informações contábeis organizadas no 

livro-caixa. 

Esse documento vai te auxiliar na 

apuração da receita bruta e na escolha 

do melhor regime tributário. 
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