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CONTABILIDADE AGRÍCOLA: UMA ANÃLISE HISTÓRICA
E EMPÍRICA PARA O SUDOESTE BRASILEIRO
Autor: CARLOS F ERNANDES FRANCO JUNIOR
Orientador: JOS� F. DE NORONHA

RESUMO

O objetivo desta dissertação
causas do insucesso da contabilidade

e identificar as

agrícola no Brasil como

instrumento gerencial.
nos Esta

Faz-se uma análise histórica desta,
dos Unidos e no Brasil, seguindo-se uma análise

empírica

de

casos brasileiros.
Pela análise histórica mostra-se que nos Esta
dos Unidos a contabilidade agrícola teve

um

desenvolvimento

harmônico, onde a demanda por informações de custos e fiscais
por parte do produtor rural,
mento.

foi vital para seu

desenvolvi-

Na história brasileira isto não acontece; a iniciati

va de escriturar no meio rural parte das empresas de extensão
rural (ACAR, EMAT ER-MG, CATI, ACARPA,
CIEA) e de ensino (UFV).

etc ... ),

de

pesquisa

Som ente em casos isolados

parte-se

do produtor. Verificam-se tanmém ações isoladas entre os cen
tros de ciências agrárias e contábeis, onde estes (contábeis)
quando

tratam

da

contabilidade

agrícola,

têm

na

verda-

viii.
de o objetivo

de explicar o que é o agrícola

aos seus segui

dores.
Conclui-se que há inadequação dos sistemas
escrituração e contabilidade agrícola no Brasil.
ções, partindo de modelos importados

(ou de

de

As

adapta

outros

setores

empresariais brasileiros), não levaram em consideração as pe
culiaridades do setor rural do pais.

Os principais problemas encontrados sao:
- A concentração da renda no setor rural,

fa

zendo com que a demanda fiscal pela contabilidade agrícola se
ja pequena.
:- O problema inflacionário brasileiro distorce
os indicadores contábeis, quando se usa a escrituração
indexada 11 (modelos importador), de tal forma que os

11

não

indicado

re.s gerados não são compatíveis com o desempenho econômico

e

técnico obtidos.
Recomenda-se que os centros de pesquisa e

en

sino desenvolvam e formalizem sistemas de escrituração "inde
xados

11,

de forma que o problema inflacionário seja contornado.
Finalmente, recomenda-se que os sistemas de e�

crituração que já vêm sendo usados pelas empresas de extensão
rural e pesquisa (IEA) para acompanhamentos, ao invés de

se

rem abandonados (urna vez que gerencialmente eles têm menor fi
nalidade) sejam usados como coletores de informações da produ
çao.

ix.
AGRICULTURAL ACCOUNTING: AN HISTORICAL AND
EMPIRICAL ANALYSIS FOR SOUTHEAST BRAZIL

Author: CARLOS FERNANDES FRANCO JUNIOR
Adviser: JOS� F. de NORONHA

SOMMARY

The subject of this thesis

it l\o find out why

the Farm Account has not beeo used by brazilian farmers,
though a

hard~effort of Techfnical Assistance

and

al

Research

Governamental Enterprises.
After a brief

historical

review

is outlined

the Farm A.ccount development al 1 over the world, until nawadays
in Brazil.
Then in chapter 03,

follows a detailed histo

rical review of the Farm Account Development in United States
of America, and in chapter 04, the brazilian one.
In chapter 05 is

developed the

ernpirical ana

lysis of some brazilian affairs, connected with

governamental

techinical assistence, research and privated enterprises.
Is concluded that,
about Farm Account la ys
high inflaction.

on

the

main brazilian problern

rural incorne concentration

The first one makes

low

the

nurnber

and
of

x.

farmes who needs it,

with fiscal purpose.

The

second one,

turns the account data weak for any analisy s.
Is suggested that

the

Research

Centers and Colleges (in connection with rural
has already felt the consequences of
accounting) to develop
with inflaction.

and

the

Agriculture
producer

who

inflaction in farm

organize account systems, dealing

1. INTRODUÇÃO
A Contabilidade Rural no Brasil tem se
do em urna realidade dicotômica.

apoia

Por um lado, nos últimos

20

anos, a extensão rural não mediu esforços para levá-la ao pr�
dutor, sem no entanto, alcançar os

objetivos almejados.

Por

outro, nao são poucos os escritórios de contabilidade agríco
la que,

fazendo a escrituração contábil, proliferam nos

Es

tados de agricultura mais dinâmica.
O objetivo desta

dissertação

é verificar

causas deste problema. Uma abordagem será a busca pelas
gens históricas.

Outra será

a verificação empírica dos

versos sistemas de escrituração e contabilidade
nos Estados de são Paulo,
la

extensão

e

pesquisa,

Paraná e Minas Gerais,
bem como

pela

as

ori
di

disseminados
tanto

iniciativa

pepri-

vada.
O desenvolvimento desta dissertação tentará ve
rificar duas hipóteses:

2.

1� Hipótese
A Contabilidade Agrícola
pouca aceitação no

tido

meio rural porque nasceu da adaptação

sistemas importados, ou,
economia.

disponível tem

Nos dois casos

se nacionais,

de

de outros setores da

não houve a incorporação das pecu

liaridades do setor agropecuário brasileiro nos sistemas con
tábeis.
Implícito nesta hipótese,
sub-hipóteses,

estão outras

três

dado que a estrutura fundiária brasileira por

sua característica concentrada (com desdobramento na comercia
lização de produtos agropecuários), GRAZIANO DA SILVA E QUEDA
para

(1979), faz com que o numero de produtores que o façam
;

mercado, seja potencialmente pequeno.
Sub-hipótese a ao mercado,

Se a produção não se destina

pouca importância terá, neste caso, a contabili

dade agropecuária para o produtor rural.
Sub-hipótese b - Decorrente da

estrutura fun

diária, a renda no setor agropecuário é concentrada, HOFFMANN
(1982).

Desta forma, de um percentual pequeno de produtores,

será exigida a escrituração (ou um sistema contábil)

para as

finalidades fiscais de declaração de renda.
Sub-hipótese e - A inflação que historicamente
no Brasil tem sido alta

(de 20 a 250% a.a.), não existe

nos

países de origem dos sistemas contábeis adaptados para a ado
çao no Brasil.

Por outro lado, os sistemas contábeis dos ou

tros setores brasileiros,

têm legislação específica (pois em

3.
geral partem do fiscal)

para a incorporação da inflação, nao

tendo permitido a completa adaptação destes

ao setor agrope

cuário.
2� Hipótese
Sabe-se que um fator determinante na adoção de
"tecnologias modernas" pelo setor agropecuário brasileiro tem
sido a política de desenvolvimento econômico

do país,

inte

grando as políticas agrícolas e agrárias, PINTO (1981).
Desta forma a adoção de fertilizantes,

defen

sivos e mecanização sempre esteve associada a um plano de de
senvolvimento urbàno industrial,

fortemente vinculado a

política de crédito rural subsidiado MEYER e WRIGHT

{1974).

Esta influência sobre o setor agropecuário não incluiu o
senvolvimento da contabilidade agrícola, como instrumento
nenhuma das políticas governamentais adotadas,

uma
de
de

uma vez que a

via fiscal se desenvolveu tributando prioritariamente a prod�
çao (ICM, Funrural, etc...) e não a renda.
No capítulo 3, apresenta-se

uma história

da

contabilidade nos Estados Unidos (U.S.A.).

Tal capítulo

tem

por finalidade, formar um "pano de fundo", mostrando um siste
ma em que, o desenvolvimento da contabilidade está muito inte
grado as mudanças da economia e do setor agropecuário.
No capítulo 4,
ria,

apresenta-se uma outra

histó

a da contabilidade agrícola no Brasil. No confronto des

tes dois capítulos, verificar-se-á que no caso brasileiro nao

4.
é tão clara a integração da contabilidade agrícola às

mudan

ças econômicas e do setor agropecuário.
No capítulo 5,
casos brasileiros.

passa-se à análise empírica de

Estes casos estão vinculados à

extensão,

à pesquisa e à iniciativa privada.
No capitulo 6,

sao apresentadas as conclusões

e finalmente, no capitulo 7, são apresentadas algumas recomen
dações.

5.

2. UM PERFIL HISTÕRICO DA CONTABILIDADE AGRÍCOLA AT�
OS DIAS DE HOJE

O tema adminis_tração e organização da

fazenda

nao é problema exclusivo da agricultura e pecuária dos recen
tes séculos, BRANDÃO (1961).

Na literatura grega e

romana,

antes de Cristo, são encontradas inúmeras publicações. Destas
obras, destaca-se o livro de Catão "De re rustica"

datado

aproximadamente de 150 A.e.
No entanto, com o declínio da civilização Gre
ga e, em seguida, do Império Romano; e, o longo perlodo
dal, o setor agropecuário só vai voltar ao tema a partir

feu
do

século XIX.
Identificam-se como os pioneiros, no períodore
cente, iniciado no século XIX, os alemães Albrecht D. Thaer e
Heinrich Von Thuenen. Este Último, atuou em outras áreas téc
nicas, principalmente ligadas a química dos solos.

Seguindo

se a Thuenen e Thaer, Aeroboe e quem vai nortear os estudosda
administração rural, BRANDÃO (19611.

6.
Segundo BRANDÃO, 1961, em toda a �uropa
surgir autores tratando do tema como Ernest Laur,

vao

professor

em Zurich- Suíça, Arthur Young, na Inglaterra, Vittorio Vicco
li e Oreste Bordiga, professores universitários italianos.
tema geral administração, a c ontabilidade ainda que

Do

indefini

da metodologicamente, é enfatizada no fornecimento de

regis

tros por Aeroboe e particularmente por Laur.
� só a partir da segunda metade do século

XIX

e início do século XX que a contabilidade agrícola vai se de
senvolver nos Estados Unidos.

W. M. Hays citado por BOSS (1945),

é um dos marcos iniciais, publicando em 1906, trabalho

sobre

custo de produção.
� importante ressaltar no caso

norte - arnerica
:;
no, como o plano teórico está ligado ao pragrn5tico desde jua
origem.

Urna evidência é o caso do professor I.P. Roberts,

que

tendo sido professor de agricultura geral, no "Iowa Agricult�
ral College 11 e, anteriormente administrador de fazendas,

de

senvolveu o curso de Contabilidade Agrícola a partir de

1874

em Cornell, por ele mesmo lecionado.
Vai se juntar a Roberts, em 1903, Thomas

F.

Hunt consolidando um centro de administração rural com a par
ticipação de L.H. Bailey (BOSS, 1945 ).

Deste centro é

nasce G.F . Warren, considerado o Pai da Administração

que
Rural,

pelas inovações metodológicas, que passa a desenvolver a par
tir de 1888, WARREN (1945).
Desta data em diante, o processo desenvolveu-se

7.
integrando Cornell e USDA (United States Department of

Agri

culture), e mais tarde Minessota.
Desta ação integrada, além do método
(de Cornell) desenvolve-se o método de "Contas

"Survey"

de

custos"

(Côst Accounting Research), em Minessota, que dão origem

a

trabalhos de administração, com ênfase nas atividades isolada
mente, (Enterprise Efficiency Studies) e desenvolvidos por R.L.
Adams na Califórnia, JANSEN (1977).
Na segunda década do século XX se desenvolve o
"Farm Financial Accounts", com a participação da BCM

Case

e

ML Mosher, MOSHER (1945), que, de modo mais simples e pragma
tico organizaram um sistema contábil de registros de todas as
operaçoes financeiras ("Cadernos" de escrituração).
O desenvolvimento de Sistemas de
cial Accounts"

"Farm Finan

ganham espaço ao longo das décadas

tes pelo seu caráter pragmático, possibilitando a

seguin
integração

da fazenda, da extensão (pelo USDA) e da pesquisa e ensino (re
presentada pelas universidades).

Este sistema ganha o

oeste americano corno os centros de Purdue, Georgia e
Segundo BRANDÃO (19 61) ,

11

os livros utilizadas são a

meio

outros.
preciosa

fonte de informações, que muito têm concorrido para a invejá
vel prosperidade dos agricultores daqueles estados
nos''.

america

Quanto ã efici�ncia do Sistema de "Farm Financial

counts" esta opinião

indica o elo de ligação da história

contabilidade agrícola brasileira e suas origens.

Ac
da

8.
A experiência brasileira far-se-á na transfor
maçao dos "Farm Financial Accounts" em "Cadernos de Contabili
dade Agrícola", "Caderno de Escrituração Agrícola",

"Sistema

Completo de Contabilidade Agrícola" e outros.
Esta ligação se faz

principalmente pelo

pro

prio Erly D. Brandão que, na década de ·quarenta, vai para Cor
nell em estudos de pós-graduação, voltando no início dos anos
cinqüenta e passando a atuar em Viçosa, na Universidade Rural
de Minas Gerais.

Por outro lado, Miller Paiva, a nível

economia agrícola e particularmente Tornazzini, E

de

regressam

dos Estados Unidos com cursos de extensão universitária liga
dos à administração rural e mais particularmente a contabili
dade agrícola, SCHUH, 1971.

Tomazzini vai atuar a partir dos

anos cinqüenta, no Departamento de Produção Vegeral (PDV)

da

Secretaria da Agricultura de são Paulo.
Ao longo dos anos (cinqüenta e setenta),
rias programas desenvolvidos pela extensão rural

va

(ACAR - MG,

EMATER-MG, ACARPA, CATI, CEPLAC e outros) mantiveram-se, tra
balhando com a contabilidade agrícola.
No ensino, a Contabilidade Agrícola se manteve
corno disciplina obrigatória na Universidade Federal de Viçosa
até meados de setenta, sem no entanto, ter suscitado maior in
flu�ncia nas dissertações de mestrado e doutorado em Economia
Agrária daquele centro.
Mais recentemente, com o curso de pós-graduação
em Administração Rural na

Escola Superior de Agricultura

de

9.

Lavras (ESAL),

têm surgido pesquisas que tratam indiretamen

te do tema.
As dissertações de Lavras tentam,

de modo ge

ral, avaliar os recursos administrativos utilizados pelos pro
dutores rurais, relacionando-os ã outras variâveis, ou compa
rando-os entre produtores de uma determinada região.
PEIXOTO (1979), estudando a produção
do Sul de Minas, procura descrever um perfil deste
estabelecer os recursos administrativos

por

leiteira
produtor,

estes

utiliza

dos e, em seguida estimar associações entre variâveis dos dois
grupos.

O autor agrupa os recursos administrativos em: a) Pla

nejamento; b) Organização; c) Reunião de recursos;
ção; e) Controle.

d)

Dire

O planejamento anual mostra ser o recurso

administrativo mais usado.

Segundo o autor, provave:nente pe

lo fato dos financiamentos atrelarem a aplicação dos recursos
segundo um plano (no caso de custeio) anual, planos de prazos
mais longos,

no caso de investimentos, plurianuais.

A

in

fluência do crédito pode ser levantada corno hipótese ao veri
ficar-se que da parcela dos produtores que usam planos anuais,
mais da metade pertence ao estrato

extremo superior (no

ca

so, o estrato de rebanho mais numeroso).
Quanto ã escrituração

e

contabilidade,

XOTO (1979) verificou, na amostra utilizada, que
dos pecuaristas se utiliza de anotações, visando a

PEI

maioria

a

verifica

çao do resultado financeiro de um determinado período,

sem

contudo, esta servir-lhes ao fornecimento de dados para o pl�

10.

nejamento ou à tomada de decisões.

Evidencia-se que para mui

tos produtores o uso da contabilidade somente é justifica:io p�
ra atender às exigências fiscais.
MIRANDA (1982),

analisando empresas cacalEiras

no Estado da Bahia chegou à conclusão do mesmo sentido de Alves Peixoto, i.e.,

o baixo uso de recursos

administrativos

Particularmente, o uso de

con

tabilidade foi detectado em apenas 2,94% dos produtores

da

amostra, sempre ligados a acompanhamentos de empréstimos

de

crédito rural, prestação de contas de espólios ou imposto

de

pelos produtores da amostra.

renda, indicando que: "nem a quantidade nem a qualidade
tes dados,

des

pe�mitem que sejam utilizados eficientemente como

instrumental de administração financeira da empresa".
SANTOS (1982), também analisando a
ç�o de empresas cacaueiras assistidas pela CEPLAC,

conclusão dos baixos índices de utilização de

administra
chega

a

recursos admi

nistrativos, e, embora mais de dois terços dos produtores ru
rais realizassem as atividades essenciais de administração, es
tas eram desenvolvidas com um padrão inaceitãvel,

para o au

tor.
Fugindo aos trabalhos da ESALQ, encontra-se evi
dências do baixo índice de

uso dos recursos

(entre elas, particularmente,

administrativos

a contabilidade agrícola)

trabalho de MARTIN, VIEIRA e PIRES (1978).

Neste trabalho os

autores analisam os aspectos administrativos, econ6micos
tecnológicos

da

bovinocultura

de

no

corte em

são Paulo

e
en-

11.
tre 1972/73, a partir de amostra de produtores pecuários
60 municípios representativos da atividade de corte do

de

Esta

do.
Constata-se que em 82,0% das empresas é o pro
prietário que assume sua administração efetiva.

Este empres�

rio caracteriza-se por ter uma grande experiência acumulada no
setor:
a) cerca de 50% deles está há mais de 20
no setor, tendo mais de 45 anos de idade (cerca de

anos
de

67%

les) ;
b) quanto à escrituração

contábil financeira,

estes autores �erificam que quase 70% fazem somente anotações
simples (livro-caixa, folha de pagamento e controle de

conta

bancária) enquanto que 14% fazem um controle mais completo de
maneira escritural ou contábil

(7% escritural e

6,84 contá

bil).
Verifica-se no entanto,

ao analisar os

dados

contábeis

estratificados, que o uso de sistemas escriturais
estão diretamente ligados ao tamanho da empresa.

As empresas

maiores usam sistemas escriturais contábeis mais

sofisticados,

devido a legislação fiscal, que assim o exige.
segundo os autores,

a

ausência

No

entanto,

crescente do proprietário,

na empresa e mesmo no municíoio, e, uma clara

associação en

tre tamanho da empresa e ativo financeiro

em gado somar - se

iam nesta justificativa.

à medida que

Por outro lado,

maiores as empresas, mais se dedicam elas à atividade de

sao
en-

12.

gorda,

o gue implica em maior movimentação de animais - com

pra e venda - por área, e por conseguinte, um maior

contro

le.
Tanto nas atividades agrícolas corno nas pecua
rias, estes autores indicam um baixo uso de recursos adminis
trativos, notadamente a escrituração e a contabilidade.

Ade

mais, o uso desta sempre está relacionado ao fisco e em

al

guns casos ao controle, sem a ssumir sua função

gerencial

no

fornecimento de dados à tomada de decisão.
A partir do início da década de oitenta e, mais
particularmente, a partir de 1983, RODRIGUES DA CRUZ

(1983),

há um novo componente agindo no setor agropecuário, que acio
naria não só a incorporação d a Contabilidade Agrícola, mas tQ
do o controle administrativo dos estabelecimentos de produção
ligados aos estímulos de mercados.

Este novo componente e

o

súbito desenvolvimento da micro-informática no Pais, com o ba
rateamento dos equipamentos.
Já surgem alguns estabelecimentos de produção,
que vem fazendo uso dos dados processados em
res (no próprio estabelecimento) para
dos rebanhos bovinos*.

micro-computad�

o controle

Há ainda produtores que

zootécnico
já

passam

a controles econômicos e financeiros da produção**.
*

**

Relato pessoal de William Dutilh� em dezembro de 1983.
Entrevista com técnicos de diferentes escritórios de fir
mas privadas na Capital e interior de são Paulo - dezembro
de 1983.

13.
Vem ocorrendo também a organização de escritó
rios do tipo

II

software-houses

11

que assessoram estabelecimentos

de produção agropecuário na organização de programas e impla�
tação ou aluguel de sistemas de processamento eletrônico,

além

dos muitos programas já desenvolvidos {ou adaptados) pela EM
BRAPA.
Numa outra linha de ascendência, a contabilida
de agrícola tem sua origem na publicação de livros e

manuais

que estão ligados a autores e escolas de contabilidade indus
trial e comercial.

Neste caso, a contabilidade agrícola {CA)

é mais uma adaptação dos sistemas contábeis tradicionais
"partidas dobradas''.

Autores deste grupo podem ser

de

citados
(1929);

desde 1929 até os dias de hoje, CARNEIRO e CARNEIRO
TAFURI (1947); ALOE e VALLE (l967) e VALLE (1983 ).

No desaguar destas duas vertentes encontra - se
a contabilidade agrícola hoje com fins fiscais,
outros indefinidos,

gerenciais e

com desdobramentos na extensão rural, no

ensino e na publicação de outras

obras de administração

ru

ral, que em muitos casos, somente citam ou sumarizam a conta
bilidade agrícola, dada a sua indefinição quanto à aplicabilt
dade em estabelecimentos de produção agropecuários

brasilei

ros, BRANDT e OLIVEIRA (1973); HOFFMANN et alii {1978).
Neste capitulo,
do problema,

fez-se uma rápida aproximação

tentando evidenciar as ligações cronológicas no

desenvolvimento da contabilidade agrlcola rural.

Nos

mos três capítulos, passa-se a usar maior detalhamento.

próxi

14.

3. UMA REVISÃO HISTÓRICA DO DESENVOLVIMENTO DA
CONTABILIDADE AGRÍCOLA NOS ESTADOS UNIDOS

A fim de se tecer a crítica dos modelos contá

beis gerenciais desenvolvidos no Brasil
ximo capítulo),

(historiados no prõ

neste capítulo pretende-se,

sumarizar o de

senvolvimento do sistema contábil administrativo agrícola

da

América do Norte.

3.1. A história da adminis tração rural americana

3.1.1.

o

século XIX

Segundo SCOTT Jr.
rico contábil dos Estados Unidos,
oeste.

(1977) para um estudo histó
pode-se prender ao centro

15.
Este autor caracteriza o agricultor de 1860 co
mo auto-suficiente, produzindo para sua subsistência, em
ral, com uma área média de 73 ha.

O sistema de

ge

colonização

americana garantiu a posse da terra ao agricultor, dentro de�
te limite de á.rea, dando origem, portanto, a urna estrutura fun
diária bem distribuída.
Segundo consta, a limitação histórica america
na foi mão-de-obra e energia.

Assim sendo, cultiva-se no pe

ríodo anterior a guerra civil, em média,

apenas de 25 a

50%

da área de posse.
Com a guerra çivil, este cenário transforma-se
sob duas princtpais pressoes.

A primeira foi a requisição de

combatentes para as frentes de luta,
maioria vieram do setor agropecuário.

os quais em sua
O

outro

foi a necessidade da criação de um excedente,

grande

componente
manter

para

aqueles que sairam da produção.
Desta maneira, resulta a incorporação da tração
animal no manejo da terra e uma intensificação da
ra, RASMUSSEN (1983).

agricult�

Há, portanto, uma tendência de

eleva

çao da área média com direção a ocupação total da área de po�
se.

A comercialização dos excedentes se intensificam

mesmo

no pós-guerra, com o desenvolvimento da industrialização

no

norte do pais e a formação mais intensa das cidades, resulta�
do em urna tendência geral de elevação dos preços reais dos pr2
dutos agrícolas

(como pode ser visto no quadro 3.1).

16.
Quadro 3.1. Variação de preços a nível de produtor {US$)

Item

1860

1870

Carne bovina 100 lb
Porcos
Produtos Leiteiros
Trigo
Milho
Batata
P. Agrícola Bruto

3,84
4,89
0,83
1,02
0,46
0,37
6
1,484.10

5,69
6,80
1,54
0,97
0,72
0,59
2,542.10 6

Fonte:

aumento %

-

48,18
39,06
85,54

4,9
56,52
59,46
71,29

RASMUSSEN (1983).

Esta elevação de preços resulta em uma acumula
ção no setor agr�rio,estimulando o desenvolvimento de uma in
fra-estrutura de ensino, pesquisa e extens�o rural.
A partir de 1870 inicia-se a instalação
Universidades Rurais ·- "Agricultural Colleges"
tações experimentais.

e

das

es-

A preocupaçao dos pesquisadores e

ex

tensionistas, dirigiu.-se a estud:,ir os custos de produção
principais culturas.

das

das

O Departamento de Agricultura dos Esta

dos Unidos (USDA) se mobiliza em estudos neste sentido, tam bém, dada a_ grande procura por informações de custo por
te dos produtores.
Illinois, a partir de 1870, Minnesota

par

College

17.
e North Dakota, entre 71/80, USDA entre 80/90, foram os

pio

neiros nos estudos de custos de produção.
Hays

&

Boss, passam então, em 1893, a executar

um plano de rotação de culturas, na

estação experimental

Weston Illinois, a fim de formar as bases do melhor
de rotação, que conduzisse a melhor receita,

de

arranjo

ao mesmo

tempo

analisando os efeitos no solo.
Até o final da década Hays e Boss, continuaram
neste trabalho.

Paralelamente, preparavam-se para cursos

instrução a serem lecionados na Universidade.

Estes

de

autores

sentiam a necessidade de informações de custos para

tornarem

seus ensinamentos mais realistas.

esforços

até então desenvolvidos,

Analisando os

principalmente pelo USDA

(enviando

questionários a 28000 produtores, no entanto, com poucas res
postas}, Hays

&

Boss concluem que deveriam desenvolver uma no
dados

va sistemática para integrar a pesquisa à produção: os

básicos para análise e posterior divulgação a respeito de ad
ministração rural,

precisam ser obtidos no contacto

pessoal

com o produtor rural, JANSEN (1977).
Já em 1901, forma-se uma pequena equipe

inte

grada, que passa diariamente a coletar dados de 15 produtores
agropecuários.

No ano seguinte, com a participação de

estu

dantes recém-formados, forma-se uma nova equipe de coleta

de

dados de outros 15 produtores.
Os dados analisados eram de produção e
sas por area para cada cultura de cada produtor.

despe

Ao analisar

18.
estes dados vai-se percebendo que a maior parte dos

produtos

nao se destinavam diretamente ao mercado, mas eram transforma
dos em alimentos para os animais e para
lia.

manutenção da

fami

Isto levou-os a tomar as informações não só diariamente

(como era o sistema desde o início) inas, de maior

abrangên

cia, como gastos na própria fazenda, na_ alimentação dos

ani

mais, no consumo da casa, etc •... Reduziu-se para oito o

nú

mero de produtores pesquisadores.
O objetivo deste trabalho

nao era induzir

qualquer mudança na produção; pretendia-se

a

simplesmente pas

sar a conhecer os custos e desenvolver uma metodologia de tra
balho.

Uma primeira análise destes

custos foi publicada

1906, no boletim da Estaç�o Experimental de Minnesota,

em
JAN-

SEN ( 1977) .
No início do século XX já há uma açao integra
da em alguns dos principais

centros agropecuários americanos

corno Minnesota, Cornell, North Dakota e USDA.
3.1.2. Até a II Guerra Mundial
O Centro que reunia o maior número de Técnicos
era Cornell, sendo estes de formação agronômica
tes de trabalhos de campo,

e provenien

como e o caso de T.F. Hunt,

que

inicia sua vida profissional administrando fazenda, passa pe
la Universidade de Ohio, lecionando Agricultura, para
trabalhar em Administração Agrícola em Cornell.

depois

Warren já vi

19.

nha desenvolvendo, em Cornell, as bases do

1

1

Survey 11

,

ao

tra

balhar com custos de produção e coeficientes técnicos de
mares frutíferos.

I.P. Roberts, mais especificamente,

po
vinha

trabalhando na apropriação de custos de produção.
O Centro de Minnesota integrava-se bem ao tra
balho de custos e coeficientes.

Trabalhava-se ali com escri

tórios agrícolas municipais na coleta das informações, que já
passavam a ser analisadas por Spilmann e Taylor, no USDA.

Os
da

outros estados já referidos estão iniciando a coleta de
dos, organizando seus escritórios agrícolas municipais.
Percebia-se mais e mais que, mesmo

detalhando

as anotações dos gatos internos, a fazenda e sua comercializ�
ção, ao se medir os custos em valores monetários, embora tra
balhando com um único denominador comum, passava-se a ter di
ficuldades interpretativas e insatisfatórias,

devido as

in

terferências das flutuações de preços, variações sazonais
clima, fertilidade do solo, etc •..

do

Passou-se então a enfati

zar as anotações em termos de uso de cada fator, obtendo-se in
formações físicas e de custos na produção agropecuária. O tra
balho à esta altura já passava a atingir centenas de produto
res, nos diferentes Estados.
Para se medir o uso dos fatores metodiza-se
sistema de coleta de informações.

A este sistema de

vistas pessoais com o produtor para a tabulação
seus dados de produção, deu-se o nome de

11

Survey 11

todo sempre estará associado ao nome de Warren.

o

entre-

posterior de
•

O

Este

mé-

"Survey"

20.

passava a ter grande importância,

nao só pela crise no

meio

rural, mas por ser este cenário de crise, que a produção iria
deixar definitivamente a auto-suficiência, transformando-se em
uma produção comercial.

Na persistência de preços baixos pa

ra os produtos agropecuários mesmo durante

a 1�

Guerra Mun

dial, os produtores passaram a se interessar mais e mais
las informações de receitas,

custos,

pe-

uso de fatores das di-

ferentes lavouras e criações, para então planejarem seus sis
temas de rotação.
Desde as Últimas décadas do século XIX, as ca
sas bancárias vinham se desenvolvendo,

principalmente impul

sionadas pela capitalização do setor agropecuário após a Guer
ra Civil.

Ã medida que mais e mais houve uma reversão de ten

dências nas atividades agropecuárias (desfavoráveis ao produ
tor}

quanto aos seus preços, e, consequentemente às suas re�

das, passaram estas casas bancárias a ter mais cuidados nos em
préstimos a produtores rurais.
O maior detalhamento dos "Surveys",

a pressao

dos agentes financeiros e a institucionalização do imposto s�
bre a Renda em 1922, transformam o questionário usado nos "Sur
vey" em "Caderno de escrituração" a partir de 1915, nos Esta
dos do Centro-Oeste americano e mais tarde no Sul.
Os dados da produção rural, que

anteriormente

eram coletados nos "Surveys" agora passavam a ser anotados P.§.
lo próprio produtor rural, sob
tas.

a orientação dos extensionis

21.

Os produtores passaram a ser constactados

no

início de cada ano, sendo orientados na elaboração dos inven
tários das terras, prédios, lavouras, animais, estcques, etc... Ao lon
go do ano eram feitas as anotações dos gastos (monetários

e

não monetários) de cada uma das atividades da fazenda com
respectivas receitas.

as

No final do ano usavam-se as anotações,

recolhendo-se o "Caderno" para a análise.

A principio compa

ravam-se os cadernos com as informações dos "Surveys" das me�
mas fazendas.

Verificava-se ser o "Caderno" mais

completo,

nao omitindo dados importantes, que pelo "Survey", muitas ve
zes, eram esquecidos pelo produtor.

Uma vez analisado o "Ca

derno", o mesmo era devolvido ao produtor pelas mãos

de

um

extensionista especialista em Administração Rural.
Em um destes Estados, o uso do "Caderno"
eia-se em 1915 com 65 produtores cooperados.

O acompanhamen

to destes produtores era feito pelo agente do escritório
ral do município.

iniru-

A partir de 1922, a maioria destes escritó

rios passa a ter um auxiliar com a finalidade de, com os

da

dos dos "Cadernos", preparar os papéis do imposto de renda de
cada produtor.

Estes "Cadernos" passaram também, a ser fonte

de informação para os agentes financeiros, que a partir dos de
monstrativos de desempenho dos produtores, concediam-lhes maio
res ou menores montantes de recursos financeiros destinados à
produção agropecuária.
O sistema funcionou tão bem que em 1924

atin

gia-se neste mesmo Estado os 3.000 produtores cooperados, pa�

22.

sando estes

a

pagar uma taxa de 1 a 2

preenchido (para a manutenção do

dólares por

serviço de

caderno

resumo e análi

se dos "Cadernos"), MOSHER (1945).
Na década de 20,
análises a partir dos "Cadernos"

passou-se então a

publicar
Estas

para cada município.

publicações mais e mais foram ganhando destaque, ademais todo
o sistema, à medida que se enfrentavam as crises da grande s�
ca, no final da década, e a quebra da economia mundial em 1929,
até a recuperação econômica na 2� Guerra Mundial.
Nestes anos de crise começaram a surgir outros
pesquisadores como Marshall, Taylor,

Johnson,

Bachman,

tudando e analisando o setor de produção rural.

Seus

es
estu

dos estão mais ligados aos temas macro-econômicos, com a ana
lise das políticas agrícolas, JANSEN (1977) .
A importância desde 29 grupo e secundária para
o setor rural da época, pois, estão eles na verdade levando os
conhecimentos da economia urbano-industrial
Do ponto de vista de funcionamento da
estes pesquisadores ganham evidência

ao setor

rural.

economia como um todo,
ao introduzir

agrário na análise das políticas econômicas;

em um

o

setor

primeiro

estágio, na superação das crises, anteriores à 2� Guerra Mun
dial, e, num segundo,no pós-guerra, quando dinamiza-se
mente a produção agropecuária, não pela organização
roas sim por fortes pressões de demanda,
tor da economia.

nova

interna,

externas a este

se

23.

3.1.3. O Pós-Guerra
A partir da 2� Grande Guerra Mundial ocorrerao
novas mudanças na Agricultura.

Os preços internacionais dos

produtos agrícolas têm suas c otações· elevadas (corno
internamente em 18601

o correu

pelo deslocamento da curva de demanda,

particularmente a externa.

A resposta a esta pode ser roens�

dara pela elevação da área cultivada para culturas de exporta
çao e, pela elevação de sua participação relativa na área cul
tivada total (como se vê nas colunas 2 e 3
A

do quadro 3.2).

agricultura saiu da subsistência,

passou

a

mercantil e agora toma um pulso exportador também {pois, con
tinua predominantemente produzindo internamente)_.
nente exportação, pressionando os preços,

Este comp�

vai provocar a ele

vaçao da Razão de Paridade do Produto Agrícola (como e
na coluna 8 do quadro 3.2)
renta,

com uma

visto

a té a segunda metade dos anos qua

elevação substancial da renda do setor agrá

rio..
SCHUH (1983) adiciona à análise desta reversao,
a taxa cambial.

Segundo este autor,

a taxa cambial no final

da 2� Guerra encontrava-se bastante desvalorizada, no mercado
mundial, permanecendo esta tendência até o início dos
cinq�enta.

anos

O produto agrícola americano é altamente competi

tivo neste nercado. Ainda, esta situação não era notoriamente pre-

Continua

59

58

57

48
49
1950
51
52
53
54
55
56

47

1941
42
43
44
45
46

Ano

341
343
35 7
362
354
352
355
356
360
345
344
349
348
346
340
324
324
324
324

Ãrea a
Cultivada
( 1)

14,6
12,5
14,5
17,2
10,3
8,9
10,7
13,8
18,5
14,8
13,6
18,8

52
45
50
59
36
31
37
47
60
48
44
61

11,8

2,3
3,5
5,9
6,9
11,9
12,8

1,38
1,43
1,41
1,41
1,40
1,38
1,29
1,16
1,10
0,90
0,84

-

-

( 2) / ( 1)
Milho
X 100
( 4)
( 3)

8
12
21
25
42
45

42

Ârea c/b
Prod. export.
( 2)

O,26 75
0,2714
0,2723
0,2692
0,2751
0,2769
0,2525
o 1 239 7
0,2529
0,2440
0,2290

-

-

-

Algodão
(5)

1,92
1,94
1,96
1,94
1,9 3
1,95
1,82
1,72
1,66
1,47
1,45

-

-

-

Trigo
{ 6)

QUadro 3.2. índices Economicos selecionadas da Economia N. Americana

.2, 99
3,24
3,39
3,27
2,74
2,75
2,80
2,70
2,48
2,46

3,08

-

-

( 7)

Leite

89
84
83
82
85
81

92

110
100
101
107
100

104
112
108
109
113
115

( 8)

Paridade

Razão de

(2)
64
67
66
70
77
76
69
69
54
61
62

( 1)

324
30 3
295
300
301
298
295
308
30 3
294
310

Continuação

20,7
20,0

19,8
22,1
22,4
23,3
25,6
25,5
2 3, 4
22,4
17,8

( 3)
0,94
O, 9 3
0,96
0,94
0,93
0,94
0,95
0,91
0,86
0,81
0,76

( 4)

Fonte: SCHUCH (1983).

a e b em milhões de acres
( 3) a ( 7) - Preço suporte real em dolar - IGP 1947/49
(8) Razão de Paridade 1910/14 = 100 (até 1949)
1967 = 100 (de 50 até 1971)

1960
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1970

Quadro 3.2.

=

100

0,2585
0,2513
0,2482
0,2528
0,2474
0,2195
0,2229
0,2186
0,2234
0,2235
O , 19 31

( 5)

1,41
1,40
1,55
1,55
1,35
1,28
1,37
1,30
1,23
1,24
1,09

( 6)
2,42
2,66
2,41
2,50
2,38
2,40
2,89
2,81
2,88
2,73
2,85

( 7)
80
79
80
78
76
77
80
74
73
74
70

( 8)

N
U1

26.

judicial ao setor agrário pelas

altas cotações dos

produtos

agropecuários no mercado mundial, mantendo a renda do setor.
A década de quarenta caracterizar-se-á pela i�
tensificação do uso da terra, uma vez que a fronteira agríco
la está totalmente ocupada (ver coluna 1 do quadro 3.2).
Esta mudança das tendências no setor rural re
No

flete-se nas preocupações da pesquisa agropecuária.

pós

guerra, uma vez que se conhece melhor o produtor (por todo

o

trabalho de pesquisa e extensão até então desenvolvidos) e seus
sistemas de produção (pelos acompanhamentos com os "Cadernos"),
havia a disponibilidade de dados para a pesquisa dar passos à
Perceberam os pesquisadores que, no pós-guerra,

nao

eram as diferentes combinações de culturas e atividades,

que

frente.

estavam revolucionando a produção, mas sim,

os bons preços do
Os no

mercado internacional para os produtos agropecuários.

vos pesquisadores viam nos métodos até então desenvolvidos uma
•
forte dose de empirismo e passividade, por serem somente descritivos.

HEADY (1945)_ argumenta que o trabalho até então de

senvolvido em "Administração Rural" prendia-se a resolver pr�
blemas intra-unidade de produção.

O autor via a

necessidade

de aplicar princípios econômicos no desenvolvimento

de mode

los que determinassem as relações ótimas (�conômicas)

entre

os fatores e produtos, entre produtos, entre fatores, a esca
la de produção, etc •.•

Enfim, o que Heady preconizava,

eram

os princípios da Economia da Produção, hoje largamente ensin�
dos nos centros de pós-graduação de eoonomia agrária,

aqui

no Brasil.

27.
A Guerra da Coréia e a entrada de Eisenhcwer

na

presidência, levaram o dólar à valorização, no início dos anos
50, o que implicará em fortes mudanças internas.

A

primeira

será o declínio da paridade ao longo das décadas de cinqüenta
e sessenta (ver coluna 8 do quadro 3.2).
A tendência de fortalecimento
super-valorização da taxa cambial,

do dólar,

refletir-se-á

pela

nos preços

internos, também tornando-os persistenteme:i.1te decrescentes (co
mo é mostrado nas colunas 4, 5, 6 e 7 do quadro 3.2.
Tal mudança, vai forçar o processo de produção
a se adequar a uma situação restritira.

Para

se

permanecer

produzindo dever-se-iam diminuir custos ou aumentar produtivi
dade (ou ambos l .
No quadro 3.3. vê-se que a produtividade da te!
ra na década de quarenta já havia sido bastante incrementada.
Esta tendência continuará nos anos cinq�enta. Estes ganhos de
p�odutividade da terra estão ligados à disponibilidade de no
vas variedades vegetais e

principalmente à possibilidade

uso de fertilizantes e outros insumos, que se tornam
com a nova situação cambial.

Neste sentido é que a

de

baratos
pesquisa

está desenvolvendo intensamente o uso das funções de produção
com o uso de fertilizantes,

como a função de Spillmann e

as

análises marginais.
Ao mesmo tempo em que esta nova situação

cam

bial estimula o uso de insumos, ela age na internalização dos

ALGODÃO

96
155
0,62

33
27
1,19

12,0
14,0
0,9

1920/24

97
184
0,53

28
22
1,27

9,0
14,0
0,7

1930/34

10
47
0,22
66
427
0,15

66
296
0,22
99
260
0,38

4,0
22,0
0,18

55/59

14
39
0,35

5,0
17,0
0,27

1950/54

25
32
O, 79

8,0
17,0
0,44

1940/44

2
Acre: 4047
Lb: 0,453 Kg.
Bushel: Medida de Volume, variando seu peso por produto:
Milho: 25,4 kg
Trigo: 27,7. kg
Fonte: RASMUSSEN ( 19 83)

HH/Bushel
116
201
0,58

35
26
1,35

HH/Acre

HH/Acre
Lb/Acre
HH/Lb

16,0
15,0
1,06

HH/Acre
Bushel/Acre
HH/Bushel

Bushel/Acre

1910/14

Item por
cultura

MILHO

TRIGO

Cultura

Quadro 3.3. índices de Produtividade do trabalho e da terra. Por Culturas
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ços dos produtos agropecuários,

restrin-

no mesmo sentido,

gindo portanto, a renda do setor.
O que caracterizará os anos cinqüenta,
do à redução de custos,

dada a diminuição da renda,

visanserá

a

revolução da intensificação da mão-de-obra pela mecanização.
No quadro 3.3. nas linhas HH/bushel para

trigo e milho e HH/

Lb, para o algodão, vê-se que a produtividade da mão-de-obra,
entre os períodos de 1940/44 a 1955/59 quase que triplica.
Neste sentido, o desenvolvimento da pesquisa na
alcança

geraçao de modelos analíticos de escala de produção,
avanços rápidos.

Estas duas linhas de pesquisa levam HEADY eDIL
LON

(1960)

a publicação do clássico - "Agricultural Produc-

tion Functions" - em

1961.

O trabalho de Heady é feito em conexao
rede de estações

experimentais e extensão

desde o início do século.

As

a

rural, implantada

indicações obtidas para aloca
chegar

ção de fatores era passada a esta rede, _que as fazia
às mãos dos produtores.

com

Neste sentido, houve a formação

de

técnicos, com o instrumental de economia da produção, alo::::ados
na rede extensionista.
Os

11

Cadernos"

de escrituração e contabilidade

agrícola continuam existindo, a partir dos modelos desenvolvi
dos até os anos 40.

Deixaram de ter prioridade na

pesquisa,

mas toda a estrutura montada persistiu e persiste,

estimula

da pela necessidade de dados para o imposto de renda,

para o

30.
planejamento e controle interno à unidade produtora, além
solicitação das análises contábeis pelos

da

agentes financeiros

como já fora mencionado anteriormente.
Os anos 1950 e 1960,

após as mais fortes

mu

danças tecnológicas e de escala de produção vão se caracteri
zar pela forte concorrência na produção,
tração do capitalismo no setor,

da definitiva pene

num cenário de preços inter

nos baixos (taxa cambial supervalorizada).
Os dados da FAO (1971)
áres média entre 50 e 59 de 88,4

mostram uma elevação da

para 125,2

hectares.

Esta

elevação, conseqijência da mecanização, e a forte concorrência
que vai persistir nestas décadas levam SCOTT JR. (1917) a su
marizar a situação do produtor quanto à tomada de decisão:
"Agora

são

necessários todos os tipos de de

monstrativos financeiros usados pelos fazendeiros, e

a queles

usados e exigidos por instituiç6es financeiras".
3.1.4. De 1960 aos dias de hoje
Os rumos que s e

tomaram na década de sessenta

foram sempre no sentido de acirrar a competitividade do setor
agrícola em geral.
A paridade continua decrescendo, bem como a ta
xa cambial continua supervalorizada.

Tais fatores

tornam a

agricultura americana tão competitiva, que ela volta a parti
cipar no mercado mundial, exportando seus produtos mesmo nes-
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tas condições da taxa cambial, pois alcançavam-se índices bas
tante baixos de custos.

Vê-se na coluna 3 do quadro 3.2, que

a área para produtos exportáveis atinge sua maior

participa

ção relativa, justamente nesta década.
Ainda o "boom" da economia mundial, na segunda
metade dos anos sessenta cria oportunidades ao agricultor

de

transferir-se para o meio urbano em condições favoráveis .

A

conseqüência para a Agricultura é em geral uma tendência

de

aumento da escala de produção, incorporando terras pela

com

pra ou, principalmente, pelo arrendamento.
Os fatores que

mais

atingirão o setor

rural

voltam a ser os organizacionais internos à produção, já no fi
nal da década de 60.

A pesquisa vai mais e mais ventando sua

atenção à administração das fazendas.

No final de 50 e duran

te os anos 60, as pesquisas em Administração estão em um pat�
mar secundário, embora crescente.
Na segunda metade dos anos 60, em que a infor
mática tem um grande desenvolvimento, atingindo nos anos 70 a
construção de máquinas potentes a preços

unitários

bastante

acessíveis ao produtor, e mesmo ao consumidor, JANSEN (1977),
agiliza-se o desenvolvimento da pesquisa na geração de
los,

que

pennitam a nelhor organização administrativa do produtor.
O processamento

escrituração manual,
A

pesquisa

gramaçao

mode

contábel

passando ao

desenvolve

seus

matemática linear

deixa

processamento

instrumentais
e

dinâmica.

de

a

eletrônico.

como
Os.

ser
a

dados

pro
para

32.

o planejamento vem dos sistemas de registros agrícolas, que ao
longo dos anos 60 e 70 voltam a sua prioridade gerancial, as
sumindo a função fiscal uma posição secundária.
Independente da programação matemática,

a in

formática reintegrou mais fortemente a pesquisa, a extensão e
a produção.

JANSEN (1977) cita alguns destes programas:
- Michigan Today 's Eletronic

Farm

Records For

Management (Telefarrn).
- Wisconsin Eletronic Records Program.
- Purdue's Top Farmer Program.
- Nebraska's Least-cost feed Project.
- Oklahoma's Feedmix Program.
- Missouri's Cattle Feeder Ration Program.
- Ohio'State's Whole Farrn Program.
Desta forma JAMES

&

STONEBERG (1977) sumarizam

as finalidades dos sistemas contábeis para o agricultor ameri
cáno de hoje.
"1) Ferramental administrativo. A escrituração
rural permite ao fazendeiro medir sua eficiência

no uso

dos

fatores de produção, terra, prédios, máquinas, trabalho, etc.
- e na produção agrícola para a venda e renda •••
21. Preparo das "anotações" do imposto de

Ren-

da •.••.
De

3) Base para obtenção de crédito.
com a Associação dos Banqueiros Americanos

acordo

"O banqueiro

tem as anotações dos negócios de seus clientes,

é

capaz

que
de

33.
comparar o passado e a perfórmance
'
çao as suas areas .•• ''

-

4) Outros casos.

de seus clientes em rela-

Bases para arrendamentos, se

guros, etc..•

3.2. Considerações Finais
Quis-se mostrar ao longo deste cap ítulo que
contabilidade agrícola gerencial,

como é usada e

a

desenvolvida

hoje na América do Norte, é fruto de um longo desenvolvimento
histórico.

a

Ela passa basicamente por quatro fases;

meira não tem a forma escritural contábil,
origem desta:

pri-

mas sim, contém a

O desenv olvimento da apropriação de custos até

se chegar ao "Survey".
A segunda fase,

na segunda

década do

século

XX, a transformação do "Survey" em caderno de escrituração, in
dúzida fortemente pelo Imposto de Renda.
A Terceira fase,

é aquela em que "O

Caderno"

passa a ter uma função secundária na pesquisa, sendo no entan
to, importante no fornecimento de informações para a Economia
da produção das décadas de cinqllenta e sessenta,

como também

para o IR.
A Qúarta fase caracteriza-se pela incorporação
da informática ao setor agropecuário da pesquisa,

extensão e

produção, dando uma dinâmica maior à contabilidade agrícola, trans
formando-a num poderoso instrumental gerencial.

34.

4. UMA HISTÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DA CONTABILIDADE AGRÍCOLA
NO BRASIL

4.1. No ensino, na pesquisa e na extensão rural brasileira
4.1.1. As bases da contabilidade agrícola no Brasil
Segundo CARNEIRO

&

CAR..�EIRO {1929) foi

com

criação do Ministério da Agricultura, em 1906, que nasceu

a
a

contabilidade agrária no Brasil.
O estudo da contabilidade

rural

passa

a ser

obrigatór�o com a criação do "Ensino Agronômico 11 , em

1910.

Desta maneira, a Contabilidade Agrícola passa a ser

matéria

obrigatória nos currículos dos cursos de Agronomia,

Medicina

Veterinária e nas escolas médias de Agricultura.
Mas, segundo os mesmos autores:

"E bem verdade que muita tinta

foi gasta inu

tilmente••. quase tudo ficou no papel ••. inclusive muita
vontade.••

11•

boa

35.
A partir de 1926, a

Contabilidade Agrícola

é

introduzida no ensino comercial (por força da lei). Para CAR
NEIRO

&

CARNEIRO (1929),

cientíssimo".

11

estudo dessa disciplina é

0

defi-

"Somente

No que tange à livre iniciativa -

nestes últimos tempos vem as elites das classes rurais e con
tabilistas reagindo contra o marasmo que cerca a
de Agrária 11

•

Julgava-se que esse atraso, ou deficiência, fos

se devido ao caráter errôneo da economia rural
monocultura.

Contabilida

Por outro lado,

vigente:

a

os autores se consolam, citan

do outros contabilistas da época, de países como

a Itália

e

França, os quais também lastimavam-se da precariedade da con
tabilidade naqueles países.

4.1.2. O perfil histórico desenvolvido em
Viçosa - MG
SILVA (1982) relata que foi a atual Universida
de Federal de Viçosa que deu início aos cursos de Contabilida
de Agrícola a nível superior, a partir de 1929, passando a 1�
cionar tal disciplina para-os cursos de Engenharia Agronômica
e Medicina Veterinária (cumprindo então a determinação do de
creto 8319 de 20/10/1910).

Ressalta-se que desde aquele

pe

ríodo, prendeu�se mais os aspectos didáticos da matéria.

Não

se tem conhecimento, com a literatura disponível (e com as con
sultas às instituições de pesquisa e ensino de MG e

SP)

de

36.
maiores preocupaçoes em pesquisa na área, bem como do contato
com o agricultor a fim de se efetivar a implantação éJ.a:Iuilo
se ensinava.
Cornell,

Em 1954, o professor Brandão recém-chegado

USA,

materializa sua experiência,

que

de

na tentativa de

introduzir no País os modelos estudados no Exterior, publican
do o

11

Livro de Contabilidade Simplificada para

Agricultores"

BRANDÃO (1965), na tentativa de levar-se a contabilidade agrí
cola ao campo.
Este livro teve quatro edições,
59 e 1965.

em

1954, 56,

Em sua quarta edição ele manteve sua estrutura ori

ginal, tendo ocorrido alguns melhoramentos sugeridos por técintrodu-

nicos e agricultores, corno explica o autor em sua
çao:
"O livro é composto de três partes:
ra

é

constituída pelos inventários de imóveis, animais

trabalho, rebanhos, etc .•. ,
tes.

A primei

finalizando com um resumo

de
des

A segunda parte - Despesas. e Recebimentos - separa em

itens os recebimentos das diversas atividades da empresa, apro
priando, no entanto, as despesas em um único item.

A tercei

ra parte destina-se aos Registros Especiais como títulos a pa
gar,

a

receber, índices de eficiência, etc ••. "
No ano de 1965, a Escola de Viçosa, particular

mente seu Departamento de Economia Rural, lança um

programa

de acompanhamento com 40 (quarenta) agricultores daquela
gião*.

Este programa persistiu até 1968, e ao longo

re-

destes
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quatro anos acumulou uma certa experiência que,
nao·ficou registrada em parte alguma.

no

entanto,

Segundo os participan

tes da equipe, os agricultores os recebiam bem, estimulavam-se
em participar do programa,

mas,

em sua grande maioria deixa

varo que o preenchimento efetivo do livro fosse feito pelo pr-ª.
prio técnico, que visitava a propriedade toda semana.

Muitas

vezes, o agricultor alegava deixar o preenchimento para o téc
nico para que o livro ficasse "mais bonito" ou mesmo para nao
sujá-lo.
Desta forma, o livro de "Contabilidade Simpli
ficada" veio sendo usado na disciplina de Contabilidade,
graduação,

bem como parte de outras disciplinas

na

a

nível de

de

gradua-

pós-graduação na UFV.
A partir de 1976,
çao da

UFV

o "curriculum"

sofre transformações e

passa a ser um dos sete tópicos da

a

Contabilidade

disciplina

Rural

Administração

Rural.
As mais recentes inovações ocorridas em Viçosa
foram as �dições de um novo "caderno" de contabilidade simpli
ficada,

denominando-se

"Escrituração da

Empresa Rural"

de

* Relato pessoal de Miguel Ribon e Divino Galvão,
membros
da equipe, na época - Informações prestadas em novembro/
Viçosa-MG (1982).
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MOURA et alii

do

no

(1981a). Segundo Ribon,

"Contabilidade Simplificada"

este caderno é baseacom

ordem de apresentação visual e grãfica.

inovações mais

O "Escrituração

de
da

Empresa Rural" em março de 1981 lançava sua 2sl edição. Os mes
mos autores do "Escrituração Rural"

elaboraram um

plano

de

Pesquisa - Aplicabilidade do Caderno de "Escrituração da Em
presa Rural em três municípios da rnicroregião de Viçosa", MOU
Neste, os autores caracterizam o proble

RA et alii (198lbl.
ma da seguinte forma:

"Apesar dos esforços diversos jã levado a efei
to há mais de 20 anos por técnicos

de Administração

Extensão Rural, ainda nao foi possível convencer*

os

Rural e
nossos

produtores agropecuários de_gue a anotação das despesas e dos
recebimentos de suas atividades, constitui para eles e para o
setor coroo um todo, uma fonte de dados e informações úteis

a

tomada de decisão ..•
A pesquisa planejada tem por objetivo:
1 - Reconhecer as dificuldades de introdução do
caderno de "Escrituração da Empresa Rural".
2 - Conhecer as dificuldades no preenchimento
do caderno.

* Grifo do autor desta dissertação.
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3 - Analisar os tipos de atividades mais lucra
tivas em cada município pesquisado.
4 - Apurar os resultados econômicos das Empre
sas Rurais que participaram do estudo.
5 - Abrir caminho para a difusão da escritura
çao agrícola, a fim de possibilitar estudos futuros, calcados
nesses registros".
O plano prevê o acompanhamento por 3 anos de20
agricultores com áreas superiores a 50 ha (ou menores com ren
da bruta anual em torno de 1 milhão1

em

cada

um dos municí

pios de Viçosa, Teixeiras e Coimbra.
Os agricultores,

conforme o plano, sao

lhidos pelo escritório local do EMATER-MG

esco

e recebem 1 dia de

treinamento intensivo na U.F.V., o mesmo acontencendo com téc
nicos do Programa Gilberto Mello*,

que supervisionam

mente os registros de cada participante.

mensal

Desta forma,

mais

uma vez tenta-se integrar pesquisa, ensino e extensão. Prevê
se a título de estímulo, remunerar (em 6.000 Cr$), o agricul
tor ao entregar o caderno preenchido (nas partes de

despesas

e receitas}. Tal plano de pesquisa lança as seguintes hipóte
ses:
11

1. Agricultores receptivos

as mudanças do ní

vel tecnológico terão melhor desempenho na execução do regis* �um programa de extensão universitária com a
dos alunos da UFV.

participação

40.

tros

contábeis

do

que

os

agricultores

tradicionais.

2 .. O uso do caderno possibilitará a

apuraçao

dos resultados econômicos da E R.
3. A análise dos empreendimentos por município
possibilitará indicar o de vantagem comparativa".
4.1.3. A atuação do Instituto de Economia Agrícola
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de são Paulo
Agrícola,

A atuação do Instituto de Economia

na contabilidade agrícola, tem sua origem nas décadas de qua
renta, cinqdenta, quando ainda era a Divisão de Economia

Ru

Secreta

ral (DER), do Departamento de Produção Vegetal, da
ria da Agricultura do Estado de são Paulo.
Tomazzini, E. regressa

dos

Estados Unidos no

final da década de quarenta, onde participava
extensão universitária�.

de curso

de

Ao longo da década de cinqüenta, se

gundo SCHUH (19711, a divisão de economia mais que dobrou
seu número de técnicos, além de ter conseguido
soal,

devido

o

seu

pes

às suplementações salariais provenientes

cont:r;:atos de pesquisas junto a outros órgãos como o IBC
FGV.

*

em

Relato pessoal de Paul Bemelmans. Janeiro de 1984.

de
e

o
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Foi no final da década de cinqüenta* que a DER
-PDV em convênio

com o Grupo Executivo de Erradicação do Ca

fé, do Instituto Brasileiro do Café (.GERCA-IBC)_ desenvolveram
acompa

uma grande pesquisa na cafeicultura. Em tal pesquisa

nhavam-se fazendas cafeeiras sorteadas aleatoriamente em todo
o Estado de são Paulo.

Este acompanhamento prendia-se ao mais

profundo grau de informação técnica da condução da

atividade

cafeeira, quanto à sua produção. Como exemplo, chegava-se
extremo de escriturar o tempo médio que o trabalhador

ao

rural

gastava para percorrer de wn talhão a outro, dentro da fazen
da.

Neste complexo emaranhado de anotações diárias registra

vam-se todos os coeficientes técnico-econômicos existentes,co
mo o caso de mão-de-obra, de fertilizantes, etc...

para cada

fase de atividades na fazenda.
Uma vez completada a pesquisa, idealizou-se de
senvolver um sistema contábil de
11

nos moldes

dos

Farm Financial Accounts", com os quais Tomazzini havia

con-

anotações

vivido na década anterior, quando esteve nos EUA.

uma

Ainda,

vez feita a "pesquisa cafeeira" adquiriu-se uma experiência su
ficiente para novos acompanhamentos, que nos moldes dos
Financial Accounts" pareceriam uma simplificação da

11

Farm

"pesqui

sa cafeeira".

* Relato pessoal de Bemelmans, P.F Outubro de 1983. S.P.
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Vem fazer parte desta equipe de trabalho

Paul

F. Bemelmans, que regressava de Viçosa em meados de 1962, on
de fora orientado por Erly Brandão.
O acompanhamento que a DER passaria a fazer te
ve·a colaboração financeira do GERCA.
atuação com as Casas da Lavoura.
foi o de São José do Rio Pardo

O

Montou-se o esquema de
primeiro

núcleo montado
No

e em seguida o de Avaré.

mesmo ano, montaram-se outros grupos em Marília, Tietê, Presi
dente Prudente, Catanduva e Guaxupé (MG).

Tais grupos persi�

tiram enquanto houve o apoio financeiro do GERCA/IBC, que du
rou de 2 a 3 anos.

Restaram funcionando, os grupos de

Avaré

e de São José do Rio Pardo.
O grupo de Avaré transformou-se em um escritó
rio particular,

com a saída de seu principal

técnico

neste

programa, persistindo como escritório até os dias de hoje.
'

Desta forma, o grupo
~

-

que continuou

existindo

foi somente o de Sao Jose do Rio Pardo.
O programa que a DER passou a desenvolver cons
tituía�se no acompanhamento de estabelecimentos comerciais
produção agropecuária.

Nesta região, acompanhou-se,

de

e acom

panha-se até hoje, um número de estabelecimentos agropecuários,
variando de cinco (no início) a doze (nos últimos anos). Este
programa diferir-se-á bastante daquele de Viçosa, por ser mais
completo e por fixar-se em estabelecimentos de caráter comer
cial, além de a série histórica já passar de quinze anos para
algumas das empresas, que participam do programa.
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O acompanhamento dos estabelecimentos pelo DEA
(que se transformou em IEA), constitui-se, a priori, das seis

partes seguintes:
1) Inventário, S!l�O PAULO (.197la);
2) Contas em bancos,

credores,

devedores

e

operários, SÃO PAULO (197lbl;
3) Despesa e receita, SÃO PAULO (1971c);
4) Registros de exigências

de

fatores aplica

dos nas diversas explorações, SÃO PAULO (1971d)
5) Resumo econômico financeiro

do

estabeleci

mente e das explorações, SÃO PAULO (1971e);
6) Medidas para a analisar a eficiência da ad
ministração, SÃO PAULO (197le)..

Ao longo da década de sessenta, sob a mesma se
cretaria, o IEA e a CATI tentaram, aproveitando a infra-estr�
tura desta, fazer uma simplificação do sistema contábil, mon-
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tado por aquele, e, em um único volume, levá-lo às maos do pro
dutor rural via extensionista.
As primeiras experiências nao alcançaram o re
sultado desejado.

Segundo Bemelmans, parceia haver uma resis

tência dentro do próprio corpo

da instituição extensionista.

Esta experiência conjunta levou a uma nova abordagem

do pro

blema, gerada pela própria CATI, mantendo no entanto, o rela
cionamento com o IEA, transformando o sistema simplificado em
um caderno de escrituração agrícola, que visava a atingir
maior contingente de estabelecimentos de

produção,

um

partindo

de uma análise massiva computadorizada.

4.1.4. O Caderno de Escrituração Rural e o
planejamento expedito e massivo do Estado
de são Paulo, desenvolvidos na CATI

Já no final dos anos

sessenta,

GOMES DA SILVA

(1969), propunha o "planejamento expedito e massivo de estabe
lecimentos agrícolas no Estado de são Paulo por meio de compu
tadores".

Tal planejamento seria atribuição da Coordenadoria

de Assistência Técnica Integral tCATI)

com o desenvolvimento

do Programa de Administração Rural (�AR}.

Com a

colaboração

de instituições internacionais (Universidade de Purdue, Illi
nois, fundação Calouste Goulbenkian, IICA, etc... ) pretendia
se instalar um serviço em bases modernas, que se prestasse

a
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oferecer aos agricultores a possibilidade de planejarem

seus

estabelecimentos corno unidades orgânicas e racionais da produ
ção através da utilização ótima dos recursos básicos de produ
çao.
Em uma rápida aproximação do problema GOMES DA
SILVA (1969) com base nos dados do IBRA estimava em 35.000 es
tabelecimentos entre 100 e 999 ha, os quais seriam a cliente
la potencial do planejamento a se instalar.
A materialização do plano iniciou-se com o de
senvolvimento do "Caderno de Escrituração Agrícola", SÃO PAU
LO (1980).

Pretendia-se através dele gerar os dados necessa

rios ao "planejamento computadorizado".

Desta forma, o cader

no deveria conter as fontes para a apropriação dos

custos

reais da produção, remunerando desta forma terra (L), capital
(K),trabalho e trabalho

empresarial.

O "Caderno da CATI",em si, era mais simples do
que aquele conjunto desenvolvido pelo IEA, uma vez que ele se
ria a fonte dos dados para o planejamento massivo.
O planejamento massivo nao vingou, e hoje vol
ta à pauta de discussão na instalação do Plano Agrícola �uni
cipal (P/\..M) , que ora passa a ser desenvolvido no Estado de São
Paulo pela Secretaria da Agricultura*.

O que ficou e foi de

senvolvido no per!odo de 1969 aos dias de hoje foi então

uma

simplificação do sistema, passando o "caderno" a ser o único

*

Relato pessoal de Biral, M.A.M., agosto de 1983.
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instrumento de geraçao de dados,
análise
penho

econômica,

ao

e que passou a

conter

fornecendo alguns indicadores de

nível de

estabelecimento

da

uma

desem

produção agropecua

ria.
Em sua primeira parte, o "caderno" traz a for
maçao dos inventários com um resumo final destes. Em seguida,
as anotações de Despesas e Receiras (separadamente}
respectivos resumos.

com

os

E finalmente, uma parte destinada a ap�

ração dos resultados econômicos financeiros do ano

agrícola

do estabelecimento (ou empresa).
�Segundo BIRAL,

hoje já se chega a uma tiragem

de 25.000 exemplares, em três edições.

De modo geral, o agri

cultor que usa o "caderno", e m relação o outros tipos de acom
panhamentos, tem muito maior autonomia, urna vez
prio analisa os seus dados.

que ele pró

Em contrapartida, uma análise da

eficiência do método não tem sido possível,

a nao ser em ca

sos isolados, onde há uma maior mobilização e participaçãõ dos
técnicos da CATI.
no Vale do Paraíba

Como é o caso da região de Guaratinguetá,
(São Paulol,

onde já se tem

conse9uido

fazer uma análise, agregando os produtores e traçando um per
fil regional, ALCÂNTARA, J. E. A. et alii (_19 79_)_.

* Relatos pessoais entre o 29 semestre de 1982 e 1983.
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Na grande maioria dos casos,

0

11

Caderno 11 tem si

do usado mais como um instrumental para auxiliar a tomada
decisões e, em muitos casos,

de

tem sido difundido por escritó

rios de contabilidade, com uso prioritariamente na

organiza

ção das anotações para o Imposto de Renda.

4.1.5. O desenvolvimento do instrumental
administrativo no Paraná
Programas mais ambiciosos foram

desenvolvidos

na década de setenta, no Paraná, e com menor magnitude, em Mi
nas Gerais.

Em ambos os Estados estes programas foram

lide

rados pelas Empresas de Extensão Rural.
A partir de 1974, inicia-se

na Associação

Crédito e l',ssistência Rural do Paraná (ACARPA), os

de

primeiros

estudos para a implantação de um programa de administração ru
ral.
Pretendia-se que o uso da

administração rural

fosse um elemento útil ao agricultor para a racionalização da
produção.

A ACARPA desempenharia

sua

vocaçao extensionista,

ao levar ao campo tecnologias administrativas.
vêem-se diferenças de objetivos neste programa,
aos programas paulistas {CATI, IEA).

Grosso
em

modo,
relação
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A idéia paranaense era a de que,

usando

próprio corpo técnico, identificar-se-iam agricultores

seu
líde

res, os quais passariam a ser treinados com as técnicas admi
nistrativas e pela sua vocação de líder regional*.
Inicia-se

o

trabalho com quatro técnicos

ACARPA com a técnica de Programação Planejada.
foi o C.T.B.E.R. (Curso de Treinamento
rios Rurais).

da

Este programa

Básico para

Empresá

Em 1975, firma-se o convênio com o Programa Pa

ranaense de Treinamentos de Executivos (PPTE) e a Federaçãoda
Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) a fim de preparar elementes multiplicadores**

(seriam agricultores que adotariam a

tecnologia administrativa e pela sua vocação de líder, ajuda
riam na difusão desta entre os agricultores em geral). Incre
mentou-se então o aparato.

Os técnicos regionais (04) passa

ram a dirigir treinamentos para seus subalternos;

seminários

de motivação; o C.T.B.E.R. acelerava-se, e os cursos para

os

agentes multiplicadores iniciavam-se.
Observou-se ao sair a campo que

a difusão por

meio dos elementos multiplicadores não se efetivava a conten-

* Relato pessoal de Nelson o. Fracaro, participante dos pro
gramas a.dministrativos rurais da ACARPA, desde a época. C�
ritiba - Nov/82.
** Para urna ilustração do sistema de difusão pelo uso de ele
Catarina,
mentos multiplicadores veja-se o caso de Santa
para o manejo intensivo e adoção de novas variedades agrí
colas - O Dirigente Rural - Novembro de 1982.

49.

to.

O agricultor líder nao se identificava com a causa da ad

ministração rural.

Ele nao via nela um benefício, mas, em g�

ral, um trabalho a mais, um serviço para "ajudar"
cos.

os

técni

Foi comum que agricultores líderes, agentes multiplica

dores; sugerissem a sua remuneração por este trabalho.
A partir de 1976, passa-se a intensificar

o

treinamento dos técnicos, em d etrimento dos agentes multipli
cadores, pois, esta técnica de difusão demonstrou ser de pou
co sucesso.

Organizou-se o I Curso Intensivo de Aperfeiçoam�

to de Técnico em Administração Rural (I CIATAR), para 17 téc
nicos da ACARPA, dirigido por pesquisadores das Universidades
e Instituições atuantes na área (Viçosa, ESALQ, IEA, etc ...).
No ano seguinte, 1977, difundiu-se a implanta
çao de Caderno de "registros da Empresa Rural".

Fez-se o II

CIATAR para 21 técnicos, que passariam a atuar em 13
administrativas.

regiões

Consolida-se geo e estrategicamente o acom

panhamento às empresas agropecuárias paranaenses.
O Caderno de "Registros da Empresa Rural", PA
RANÁ (1982b)

consta. de sete partes de preenchimento pelo agr3:

cultor, e toda a análise é feita pelo escritório da

ACARPA,

que lhe envia um relatório anual.
Na primeira parte,constam os quadros para ela
boração dos "inventários".

Na segunda parte lista-se a

11

mão

de-obra 11 permanente, por faixa etária e a temporária por épo
ca e serviço prestado.

A parte três visa fazer o "oontrole de

50.
dívidas"*.

Em um quadro relaciona-se o credor, característi

ca da divida, variação desta ao longo do ano, e os pagamentos
referentes a amortizações e a parcelas, de juros. Em um segu�
do quadro relacionam-se os investimentos feitos durante o ano,
com a data, descrição e custo do melhoramento.
te é a de "Registro de Despesas".

A quarta par-

Em cada item

de

despesa

deve-se relacionar a que grupo de despesas destina-se. A qui�
ta parte é a dos ºRegistros das vendas".

Nesta

relaciona-se

além da tipificação e data da transação, o volume da mercado
ria e a receita gerada por ela.
A sexta parte relaciona as mercadorias, em vo
lume e valor, produzidas e consumidas na própria empresa.** Fi:_
cando a sétima parte destinada ao relacionamento dos
ços prestados a terceiros".

"servi-

O caderno é analisado pelos téc-

nicos da ACARPA, os quais enviam ao

agricultor um

relatório

econômico financeiro, indicando seu desempenho naquele ano.
O acompanhamento pelo caderno
que se denominou "projeto piloto",

-

.
quatro regioes,
a saber:
a)
b)
c)
dl

o qual se

deu-se

com

o

desenvolveu em

Pato Branco
Toledo
Cascavel
Francisco Beltrão.

* Os nomes entre aspas são os títulos das divisões.
** Produção própria consumida no estabelecimento.
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Em cada uma destas regiões
60 produtores,

ficando o projeto

a nível

eram

acompanhados

local para efeito

de análise.
Em 1978 ocorrem mais dois CIATAR com a partic!
paçao de 43 técnicos e toda a reciclagem de todos aqueles que
já participavam do programa.
Ocorreu paralelamente aos CIATARs

o Curso In

tensivo de Administração Rural (CIARl dirigido não aos técni
cos, mas a agropecuaristas em geral.

Este curso fornecia no

çoes de Administração Rural, Contabilidade Simplificada,

Le

gislação Trabalhista e Programação Planificada.
Do

"Projeto piloto"

houve limitações

desempenho por problemas inerentes a este.

Sabe-se que desde

a segunda metade dos anos setenta e principalmente
década
cos)

(de 80)

em seu

na

atual
(públi

a remuneração nos Órgãos estaduais

tem tido seu valor real em declínio, o que tem

trazido

como conseqüência uma grande rotatividade dos técnicos.
o que ocorreu também na ACARPA.

Foi

Tornava-se difícil ter conti

nuidade o trabalho de acompanhamento, pois era comum a

troca

tempo

muito

do técnico local responsável,

e num espaço de

curto.
Do propósito inicial, conseguiu-se um aprovei
tamento contínuo de aproximadamente 30 produtores por região.
No ano agrícola seguinte prop6s-se o acompanhamento

massivo,

passando a um maior número de propriedades por região.

O re

sultado, em geral, foi a perda do trabalho, pois não se conse
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guiu acompanhá-lo eficientemente, muito menos analisar os ca
dernos e fazer os relatórios para o produtor usar na sua torna
da àe decisão.
Houve ainda no período de

77/79,

de safra causadas por fatores imprevisíveis,

frustrações

mobilizando

os

técnicos da acarpa na elaboração de laudos para o PROAGRO.
Em 1980, a
guindo

ACARPA desliga-se do P.P.T.E., se-

urna linha de ação própria.

O que diferirá o

traba-

lho da ACARPA nesta fase, daquela anterior, sera o pragmatis
mo que se tentará imprimir ao programa
ral.

Neste mesmo ano,

de

administração ru

tentou-se passar a se fazerem os trei

namentos com técnicos das cooperativas.

Via-se ai, a possibi

lidade de sucesso, pois os técnicos têm

mais

com os cooperados, os quais, em geral,
técnico educacional,
entanto,

nao se

familiaridade

têm um melhor

nível

aceitando mais facilmente inovações. No

obteve

sucesso

com

esta estratégia.

Destes anos de trabalho,

foi possível alinha-

var os principais resultados:
Os relatórios

analíticos dos "registros"

estavam sendo eficientes para o produtor.

Normalmente,

que o ºcaderno de registros" voltasse às mãos do produtor,
já havia iniciado as plantações do ano agrícola seguinte.
sua tomada de decisão baseava-se no sucesso da
çao do ano anterior.

nao
até
ele
A

comercializa
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Não é possível classificar o agricultor

para

naense em uma única categqria, quanto à receptividade às téc
nicas administrativas.
Na figura 4.1. tem-se
naense.

um esboço do mapa para-

As areas pontilhadas, grosso modo,

representam

as

regiões que podem ser consideradas de comportamentos recepti
vos distintos.

A região 1, ao sul de Curitiba,

tornando toda

a fronteira com Santa Catarina, conhecida como "Paraná Velhd',
e constituída de pequenos agricultores, predorninantementeucr�
nianos e poloneses.

É urna região de

hábitos

tradicionais,

constituída por solos podzolizados e nao os latossois do oes
te e norte do Paraná, que se caracteriza por ser mais acidentada e de menor fertilidade .

A produção,

conseqüentemente,

o
.... .... ...... 2
......
CASCAVEL

o

Figura 4.1. Mapa de Regionalização de
Inovações Tecnol6gicas.

....

CURTTIB1\

o

Receptividade quanto a
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tem um caráter predominantemente de subsistência em propried�
des familiares*,

sendo a acumulação capitalista nao a causa,

mas a conseqüência ocasional da produção�

Este produtor

vê pragmatismo nenhum em organizar-se o "caderno

de

tros", o que seria paradoxal, uma vez que a maior
do método é a de otimização {maximização}

nao

regis
proposta

do lucro. O produ

tor, quando aceita passar a escriturar é muito mais pelas re
lações de amizade e cooperação que ele tem com o técnico
ACARPA, do que-pelo "caderno" em si.

da

O produtor aceita o "pa

cote" pronto, sem criticá-lo ou questioná-lo, e se acha inca
paz de adotá-lo sem a assistência permanente da extensão.
J) produtor da região 2,
o desbravador dos anos 30 a 50.

o

norte do Paraná, e

Ele veio de outro Estado paalgumas

ra se fixar ali, a principio com o café e depois de
ge?das, principalmente as dos anos setenta, ele
outras atividades agropecuárias.

É

passou

para

um produtor capitalista,o

seu estabelecimento, independente do tamanho, visa a produção
para mercado.

Os mais bem sucedidos, em geral,

sao

lideres

regionais, que continuam à frente das atividades do estabele
cimento.
Por estas características este produtor é mais
receptivo do que aqueles da região 1.

* Ver GRAZIANO DA SILVA e QUEDA {1979).

Ainda, ele

incorporou
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tecnologias da produção, uma vez, que seus terrenos sao
nos e férteis ·(latossois vermelhos e roxos)
das iiltimas décadas caminharam a seu serviço.

e as

pla

pesquisas

Ele confia nas

inovações, que lhe são propostas e tende a aceitar experimen
tá..:.las.
Na região 3, está situada
intensiva do Estado.

O seu produtor, em

ansioso por novas tecnologias.

a agricultura
geral,

e jovem

e

Estes, mais do que os do nor

te do Estado, aceitam e principalmente questionam, e
inovações.

mais

tum agricultor que incentiva o técnico a

propoem
buscar

e discutir novas soluções.
A partir do ano agrícola de 81/82 a ACARPA for
mulou um novo programa que, em alguns casos é de

continuida

de, aproveitando os pontos positivos da experiência acumulada.
Intensificou-se o sistema de

informações

de

mercado por rádio-difusão bem como recomendações e orientação
de plantio.
Partiu-se para um sistema de escrituração mais
simples, paralelamente ao

já existente.

Como um dos princi

pais pontos de estrangulamento vinha sendo a análise do cader
mo de registros, o novo sistema -

11

Anotações da Empresa Rural�

foi organizado de tal maneira que o próprio agricultor analise e tire suas conclusões, ainda que num

nível de

informa-

çoes mais restrito.
tem o intuito

As "Anotações da Empresa Rural", PARANÁ

(1982a)

de fazer com que o agricultor passe a

escritu
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rar, e se habitue a fazer as análises daquelas anotações.
11

As

anotações" pretendem ter a função quase que de uma "cartilha".

O agricultor parte de um sistema bem simples e sentindo a ne
cessidade de outras informações será estimulado a prosseguir,
complementando assim o seu sistema escriturário.
Usando PIAGET (1973) e substituindo no
o termo educador por extensionista, num paralelo

texto,

em que

a

escrituração torna parte de um processo, que está sendo ensina
do:
li

o extensionista continua indispensável, a

titulo de animador, para criar situações e armar dispositivos
iniciais capazes de suscitar problemas úteis,

e para organi

zar, em seguida, contra exemplos que levem à reflexão...
que se deseja e que o extensionista deixe de ser

um

apenas

conferencista e que estimule a pesquisa, o esforço, ao

o

inv�s

de transmitir soluções já prontas".

4.1.6. Os outros acompanhamentos de Minas Gerais EMATER-MG e ESAL
A Escola Superior de Agricultura de Lavras com
seu Departamento de Economia

e

Administração Rural tem tido

participação no acompanhamento de empresas
dois níveis bem distintos.

agropecuárias

a

Um primeiro, seria o interno e re
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gional.

Ao nível interno, Contabilidade Agrícola e um dos tó

picos do curso de Administração Rural, oferecido a nível
graduação.

de

A nível regional, a ESAL tem orientado na sua re

gião geográfica alguns acompanhamentos a empresas

agrícolas.

Esta orientação não tem sido sistemática e, ao contrário de t�
dos os outros Órgãos até então revistos, não segue uma estru
tura fixa de "cadernos" de acompanhamento.
O Esquema proposto por Andrade,J.G.*

parte do

simples - cada caso e um caso - e propõe ampliações

conforme

a necessidade de cada estabelecimento agropecuário. Desta for
ma, o acompanhamento em seu inicio deve ter como itens no pl�
no de contas somente receitas e despesas.

A medida que o pr�

dutor agrícola sentir a necessidade de pormenorizar

suas in

formações ele fará desdobramentos de cada uma das contas ori
ginais,em quantos sub-itens lhe forem convenientes.
tema denominado

to sis

"Da folha de papel almaço", pelos pesquisad�

res da ESAL.
Visitando um pequeno estabelecimento, que ado
ta o sistema

11

Folha de Papel Almaço

11,

parece ser o sistema efJ::

ciente pelos depoimentos do produtor. Neste estabelecimento ru

* Relato pessoal entre 16, 17 e 18/11/82 - Lavras-MG
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ral,

de maneira associativa se produz leite, carne

com os dejetos desta criação, criam-se peixes.
tos

operacionais de cada atividade,

racional de cada atividade,

em

cada

suina

e

Têm-se os cus

bem como a receita ope
um

dos últimos anos.

Nesta mesma linha de atuação regional,
tem conduzido seus alunos de mestrado em

a ESAL

Administração Rural

a estudarem casos locais, PEIXOTO (1979); SOUSA FILHO (1979);
BORGES (1980) e MEIRELLES (1981).
O outro nível de ação da ESAL,

de certa forma

apoiado na experiência que se acumula na atuação regional,

e

o de ação conjunta à EMATER-MG e à EMBRAPA, em todo o Estado,
ou mesmo de outras regiões particulares de Minas Gerais. Des
ta ação conjunta nasceu

o

"Projeto Piloto de

Administração

Rural" (PROPAR) em 1977.
O PROPAR visava acompanhar por cinco anos, es
tabelecimentos de produção selecionados em todo o Estado
Minas.

de

Da análise destes acompanhamentos traçar-se-ia o perfil

do produtor rural mineiro (a nível de detalhe regional) e, fi
nalmente, o conhecimento deste perfil conduziria

à EMATER

e

à ESAL a direcionar suas pesquisas às ambições detectadas pe
lo "Projeto Piloto de Administração Rural".
Urna vez concluída a.coleta dos dados e

traça

dos os perfis, o "PROPAR" sairia com sistemas administrativos,
para cada região e para cada extrato

de

empresário rural.
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O PROPAR por motivos diversos, nao vingou. Sa
be-se que seus questionários para elaboração

de

diagnóstico

eram muitos extensos (de 60 a 100 páginas), e levaram

alguns

dias a serem preenchidos pelo entrevistador, em várias

visi

tas a cada estabelecimento*.
que

conse-

REIS, D.L. (1980) defendeu sua tese de

mestrado

Da análise dos 20 diagnósticos,
guiu fazer,

em 1980 , na Inglaterra.
Com base na experiência do PROPAR, os técnicos
da EMATER-MG produziram outros dois programas de acompanhame�
tos, menos ambiciosos do que aquele e bem mais simples na ob
tenção de diagnósticos.
O "Acompanhamento de Propriedade para Orienta
çao das Atividades de Assistência Té�nica e Extensão Rural em
Minas Gerais", BRASIL (s.d.) começou a ser implantado em 1981,
e se propunha a acompanhar 1200 estabelecimentos rurais,

dis

tribuídos e selecionados por cada um dos 300 escritórios

lo

cais da EMATER-MG.

es

Cada escritório local acompanharia 2

tabelecimentos pequenos, um médio e um grande (em tamanho).Es
te acompanhamento constituir-se-ia basicamente em contato com
o estabelecimento agropecuário, em julho de cada ano.

No pr!

meiro ano registrar-se-iam informações gerais sobre a familia
(tipo de moradia do proprietário,

se dentro ou fora do esta-

Participante
* Relato pessoal de José Augusto D. de Castro.
do PROPAR pela EMATER - Relato pessoal nov/82 - Lavras
MG.

60.
belecimento;

tipo de iluminação, fogão, sanitários,

educa

ção dos filhos, etc... ) propriedade e dados específicos sobre
cada atividade econômica do estabelecimento.

Nesta

primeira

v isita introduzir-se-ia o registro contábil para cada ativida
de comercial do estabelecimento de produção.
No final de 1982,

não se tinha ainda

nenhuma

análise do primeiro ano de implantação do acompanhamento des
tes 1200 estabelecimentos.
O

outro programa foi o acompanhamento a fazen

d as produtoras de leite da Zona da Mata de Minas Gerais, BRA
SIL (1980).

11

0 acompanhamento a

fazendas produtoras

de

leite" está sendo implantado e desenvolvido conjuntamente en
tre a EMBRAPA, por intermédio do Centro Nacional de
de Gado de Leite (CNPGL),

Pesquisa

pela EMATER-MG, por intermédio

seu escritório regional de Juiz de Fora e pela ESAL

de

(apoio

computacional).
A açao do programa está em introduzir conside
raçoes de ordem econômica na análise de resultados de pesqui
sa, e de verificar o comportamento conjunto de várias
cas de produção, REIS (1980).

Desta forma,

o objetivo

acompanhamento é o de avaliar economicamente as
geradas pelo CNPGL, a
se

selecionem

nível regional,

tecnologias

que

do

tecnologias

de tal maneira

tenham

técni

impacto na

que
produ-

61.
tividade

e

que promovam

retorno

econômico

ao

produ-

tor.
Uma vez disparada a execuçao do acompanhamento
das fazendas, objetivos adicionais passariam a ser atingidos,
como o fornecimento de informações

aos

extencionistas,

que

por sua vez, orientariam os produtores técnica e economicame�
te, além de integrar pesquisa, extensão e produção.
O que particularmente caracteriza o acompanha
mento das fazendas produtoras de leite é a integração, e a ve
locidade dos fluxos de dados e informações que se

estabelece

ram entre a produção, extensão e pesquisa.
�A primeira coleta de dados caracteriza de modo
suscinto o inventário do estabelecimento e o perfil do produ
tor, caracterizando o manejo d e pastagem, utilização de volu
m�sos e concentrados, manejo sanitário, esquema de acasalame�
to etc ... Tais informações são transformadas

em dígitos,

quais passam a compor uma fita (ou parte de fita)

os

de memória

(arquivo) processada pelo Centro de Computação da ESAL.
Passa-se, na

fase seguinte,

a

fazer uma co

leta de dados mensal.
Esta coleta e feita a partir de anotações diá
rias do rebanho, feitas pelo produtor (ou seu subordinado). Ao
contrário do inventário e do perfil, estas anotações caracte
rizarão um registro continuo de dados (mensal) enquanto aque
les são anuais.

62.

As anotações constituem-se

de informações

do

tipo, ocorrências diárias do rebanho, alimentação suplementar
de vacas em lactação,
nho, despesas mensais,

fornecimento de minerais para o

reba

recebimentos mensais e a evolução

do

rebanho no mes.
Estas anotações passam à fase

de

codificação

pelos técnicos da EMATER e s ão remetidas a ESAL,

que as pro

cessa e envia o relatório mensal do estabelecimento ao escri
tório regional da EMATER em Juiz de Fora, MG, o qual o anali
sa junto com os técnicos do CNPGL para em seguida enviá-lo ao
produtor (pelos próprios técnicos locais da EMATER). Esta ra
pidez do "feed-back" de informações diferencia este acompanh.9;
mento de todos os até agora relacionados (que são anuais).
O relatório mensal

constitui-se de

tabelação

das despesas, receitas e medidas de tamanho corno número de va
cas em lactação, rebanho leiteiro (UA), área utilizada, venda
de leite (1), produção de leite (1), etc ...
dados tabulam-se os indicadores de

A partir

eficiência

destes

técnica (ven

da de leite/vaca/dia, m ão-de-obra/100 1 de leite etc ... l e de
eficiência econ6rnica (custo operacional/1 de leite,

preço re

cebido/1, etc... ).
Ao findar

um ciclo

anual de produção (novem

bro a abril e maio a outubro) agregam-se os

relatórios

men

sais em relatório anual e um relatório anual, que leva em co�
sideração o inventário e o perfil tecnológico do produtor.
Este acompanhamento iniciou-se em 1981, e em fi

63.
nal de 1982 já havia um número razoável de relatórios, sem no
entanto, uma avaliação final conjunta de todo

o

acompanha-

mento.

4.2. Publicações tratando de Contabilidade Agrícola
4.2.1. As publicações de origens nas Ciências
Contábeis
Para buscar as origens

nas Ciências Contábeis

nao se faz necessário retroceder

a

1947.

anteriores a esta data tra

As publicações, em geral,

períodos anteriores

zem Contabilidade Agrícola como um capitulo de livros ou

a
ma

nuais de Contabilidade Geral.
Em 1947,
neiro,

publica o

a Editora Técnica Ltda. do Rio de Ja

"A Contabilidade nas Fazendas", de

TAFURI

(1947).
o autor tem sua formação em Ciências Contábeis
e atua em Viçosa, como contador na Universidade Federal de Mi
nas Gerais*.

Logo na introdução de sua obra, Tafuri (2� edi

ção), indica o uso da Contabilidade Agrícola como sendo "imp�

* Relato pessoal do Professor Miguel Ribon da UFV, em
bro/1982 - Viçosa-MG.

Novem

64.
rioso" ao agricultor que vinha, na epoca, praticando em maior
escala a exploração racional da terra.

Fica bem

claro

que

neste livro, Tafuri vê a contabilidade como um instrumental administrativo:

"O agricultor de hoje, praticando em maior es-

cala a exploração racional da terra, precisa anotar cuidadosa
mente seu movimento financeiro ...
.•• Desconhecendo, porém, o resultado

econômi

co de suas atividades, não poderá saber se seu trabalho
sendo bem conduzido.

está

Este conhecimento lhe proporcionará

os

meios de ajuizar, com rigor, se o seu capital está bem manej�
do ou se deve introduzir modificaç6�s nos métodos adotados,p�
ra obter melhor rendimento...
•.. A contabilidade na rigidez dos seus

alga

rismos demonstra quais as culturas que dão lucro e quais

as

que são fontes de prejuízos".
Vendo a contabilidade com fins administrativos,
Tafuri ressalta que ela pode ser aplicada em qualquer
da, das maiores aos mais modestos sítios,

de

fazen

acordo com

os

respectivos movimentos, a fim de detectar por cultura, ou ati
vidade, o desempenho econômico.
Finalizando a introdução, o autor destaca

ser

sua obra uma contribuição para a difusão da contabilidade nas
empresas agrícolas,

cujo mérito é o de reunir as

da ciência contábil para a escrituração na fazenda,

conquistas
com o ob

jetivo de apresentar um plano de contas a ser utilizado pelas
mesmas.

65.
O livro é estruturado em doze capítulos.
dois capítulos iniciais, define-se contabilidade,
ção e os termos usados nestas.

No capitulo

3

Nos

escritura

são

descritos

os livros de escrituração, nos capítulos 4 e 5 algumas defini
ções e exemplos no que se refere a transações financeiras (Fa
tura, recibo, aval, etc... ).

Feitas as definições

introdu

tórias, nos capítulos 6, 7 e 8 é definido inventário; mostram
se as contas do razao e seu estudo, e, a constituição do capi
tal da empresa.
Os capítulos 9, 10, 11 e 12 mostram como devem
ser feitas as análises da escrituração com balancetes de veri
ficação, Balanço (Patrimonial), explicando os seus anexos (De
monstrações de contas de cada atividade,

relação de

títulos

a pagar/receber,etc...).
11

A Contabilidade nas Fazendas" embora já supe

rada em muitos dos termos, definições e metodologias

e ainda

hoje um livro prático, pela sua objetividade e clareza em tra
tar a contabilidade agrícola.

O

autor,

conforme ele

mesmo

se propoe na introdução, visa apresentar um plano de contas a
ser aplicado nas atividades agro-pecuárias.

Em todo o

livro

ele não foge deste objetivo, tornando-o bastante pragmático.
Percebe-se também com os exemplos ilustrativos
e na linguagem técnica

que o autor parece

empresa agrícola, tratando-a com

na

ter vivência

certa familiaridade.

Ver-

se-á mais adiante que quase todas as obras, que se seguem
"A Contabilidade nas Fazendas''

a

não têm esta particularidade,

66.

tendo-se a impressão que os autores preocupados ou relaciona
dos às Ciências Contábeis foram pesquisar as atividades agro
pecuárias para produzirem seus trabalhos. No caso de Tafuri @
rece que a experiência agricola já fora prévia ou contomitan
temente acumulada, dando ao livro um caráter

mais

dinâmico

com uma visão mais integrada das áreas contábeis e agrárias. Na
própria introdução percebe-se esta integração.

t válido ob

servar que, no final dos anos quarenta e inicio dos anos cin
quenta, Brandão está iniciando sua atuação na área, porem com
a "contabilidade simplificada", enquanto a "A Contabilidade nas
Fazendas", é em partidas dobradas. Destà observação

nota -se

que, embora atuando na mesma área geográfica, Brandão e Tafu
ri dão tratamentos completamente distintos e distantes
si à Contabilidade Agrícola.
mesmos, conforme se observou.

entre

A priori, os objetivos são
Tafuri propõe

seu

"plano

os
de

contas" para ser usado administrativamente na avaliação de de
Talvez o que melhor

sempenho de cada atividade.

justifique

esta distância seja a atuação de cada um dos autores. No caso
de Brandão, sua atuação parte da Universidade, a "contabilida
de simplificada 11 é usada inicialmente nos cursos de Contabili
dade Agrícola oferecidos nas graduações de Medicina Veteriná
ria e Engenharia Agronômica.

Num segundo momento

tenta envolver a comunidade no uso do sistema,
historiado anteriormente.

No caso de Tafuri

e

que se

conforme
sua

atuação

já
e

isolada.
Continuando a identificação de marcos na evolu

67.

çao da contabilidade agrícola brasileira, vai-se deparar
a obra de ALOE e VALLE (1976).
cola"

Em 1981 a

11

com

Contabilidade Agr1:_

destes autores encontrava-se em sua 7é}. edição. Confron

tando-se os prefácios da 7� e da 2� edições (2é}. ed. - 1967),
verifica-se que o que o

diferenciará das edições

res à 1976, e a introdução do plano de contas,
sob forma de lei n9 6.404/76

posterio
introduzido

(Lei das Sociedades

Anônimas).

As outras mudanças são sempre organizacionais, não
o conteúdo do livro

alterando

(mantendo-se, em geral, os mesmos

para-

grafos).

e VALLE (1967),

Segue o prefácio (proêmio) da 2� edição,

ALOE

historiando a 1� edição e justificando

as

principais mudanças entre

1� e 2� edições:

"A lf!- edição
com a nossa "Contabilidade
fim de satisfazer as

deste trabalho saiu em
Industrial",

e

so tomo,

a

exigências do ensino da cadeira de Con-

tabilidade Industrial� Agrícola*
trizes

em um

conjunto

Bases de Educação.

criada pela lei de

Dire-

Como não existia programa ofi-

cial para a Contabilidade Agricola,

seguimos as mesmas uni-

dades do programa recomendado para a

Contabilidade

trial ...

11 •

* Grifo do autor desta dissertação.

Indus-

68.

Os autores usam como justificativas para sepa
rar em tornos distintos a Contabilidade Industrial e Agrícola:
1� Evitar o inconveniente resultante da junção
das duas Contabilidades em um só tomo,

que se apresentou de

masiado pesado e volumoso na 1� edição �, por conseguinte, de
manuseio pouco prãtico para o estudante..."
2� "A inexistãncia em nosso Pais, de
trabalho sobre esta especialidade da Contabilidade

qualquer
aplicada

em nível técnico-profissional e de acordo com as necessidades
atuais, em face a recente reforma agrãria, que pudesse orien
tar os profissionais contabilistas na execução dos
das empresas agropecuárias...

serviços

Os tratados sobre o assunto p�

blicados no Brasil são na maioria antiquados...

nao acompa

nharam a evoluçãu da disciplina contábil..."
Finalizam o prefácio convictos de que:
"

nosso trabalho estã em condições de pree�

cher as duas finalidades que tivemos em mira - a de
de livro-texto para estudantes da discplina e a de

servir
orientar

os profissionais nas suas atividades práticas de execução

de

serviços técnicos-contábeis..• "
Este prefãcio é suficientemente explicativo p�
ra o "destaque"

dado ã Contabilidade Agrícola. O primeiro mo

tivo vem de ordem simplesmente física. Com a Cortabilidade Agrí
cola em um mesmo livro com

a

Contabilidade

Industrial ti-

69.

Esta separaçao, até es

nha-se um volume de difícil manuseio.

ta altura nao significa algum valor acrescido à
de Agrícola.

Contabilida

O livro de "Contabilidade Agrícola" resulta

da

exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a cria
çãci da cadeira de "Contabilidade Industrial e Agricola", ain
da a estrutura do livro é a mesma do

11

Indus

Contabilidade

trial".
Desta maneira a "Contabilidade" de ALOE e VAL
LE (1976) tem por objetivo principal (que lhe deu a origem) o
roteiro de um curso de Contabilidade Agricola para estudantes
de Ciências Contábeis.
O uso do livro por profissionais em

trabalhos

técnicos-contábeis é decorrência da "inexistência no

Pais de

qualquer trabalho sobre esta especialidade..."
Percebe-se,
bibliográfica de

11

à medida que se evolui na revisão

A Contabilidade Agrícola", tratar-se de um

livro mais preocupado em traduzir o que é o agrícola para
técnicos das áreas contábeis, do que

explicar

o que e

tabilidade para os técnicos da área agrícola.
muitas evidências,
çao,

por exemplo:

no

os

con

Algumas

capitulo 5,

das

da 7� edi-

instituído

os autores explicam o crédito rural,

em

Crédito

ru-

ral é mais pertinente às atividades agropecuárias do que

a

1965,

com o Sistema Nacional de Crédito Rural.

contabilidade.
das terras,
do livro.

No capitulo 6, explica-se o que é fertilização

mecanização agrícola,

etc .•.. ;

evidenciando que tal obra

nao

No Apêndice

e dirigida a

II

téc-

70.
nicas da área agropecuária,

tem-se um glossário da

termino

logia agropecuária.
A manutenção do item 29 nos prefácios das edi
çoes de 2� a 7� indicam mais uma vez a nao

Usar-se o termo

autores no setor agropecuário.
forma Agrária", em 1976,

participação

"recente Re

ressaltando sua importância,

ca desconhecimento de causa.

Muitos são os

dos

indi

trabalhos

sande a aplicação do Estatuto da Terra, ABRA (1971);

anali
LORENA

(1971); ARAÚJO (1973); GRAZIANO DA SILVA (1974); OORGES (1975),
(Lei

45 04 de 30/11/64}

nao

evidenciando justamente o seu

cumprimento no que se refere à Reforma Agrária.
_Este conjunto de evidências não é absolutamen
te crítico ao trabalho de Alloe e Valle,

mas demonstra que a

obra é destinada a técnicos de Ciências Contábeis.
Vê-se, então, que mesmo com as

7 edições

de

"Contabilidade Agrícola" de 1967 até 1981, continua-se sem ne
nhum trabalho sobre o assunto do ponto de vista

agropecuário
qual

(a não ser o trabalho, aqui já comentado, de Tafuri, o
teve uma penetração bem menor se comparado a Aloe

e

Valle),

tendo como princípio os sistemas contábeis de "partiãas dobra
das".

com

o falecimento de Aloe,

em 1981, Valle es

creve o "Manual de Contabilidade Agrária", VALLE {1983).
prefácio,

diz o autor que o

do "Contabilidade Agrícola",
outra maneira.

11

Manual"

e um

No

desenvolvimento

onde a matéria ora exposta

de

71.

A introdução de

"Manual"

no novo título e

substituição do Agrícola pelo Agrário parecem felizes,

a

pois

na obra anterior ressaltava-se ser o livro uma obra de consul
tas, e não de formação:
lado,

naquela obra já

portanto
se

um

tratava de

manual.
temas

outro

Por

exclusi-

nao

vamente agrícolas, mas também, pecuários e outros correlatos,
portanto, agrários (ou rurais).

O novo titulo é mais adequa

do à obra.
Ao se analisar o "Manual", comparando-o com
"Contabilidade Agrícola", percebe-se

que na

quase

de da obra o conteúdo é o mesmo, com o cuidado de

o

totalida

substituir

a palavra "agrícola 11 pela "agrária", além de mudanças na org�
nização do livro.
A parte final do livro (as demonstrações finan
ceiras)

sofre alterações

mais na organização

dos

subítens

dos capítulos.

Em ambos os livros são dedicados quatro capí

tulos ao tema.

O apêndice 19 do "CA" é suprimido no "Manual"

por tratar-se de atualizações da legislação contábil,
riores a 1976 (quando fora feita a atualização, que se
tou às edições de 76 a 81), que foram introduzidas no

poste
pres
texto.

O apêndice II do "CA", onde constava a "terminologia agrcpecuá
ria" fora simplesmente suprimido.
Com o "Manual" parece nao ter
mudança adicional na literatura
peito do tema.

ocorrido alguma

brasileira disponível a res

Persiste o "Manual"

com a finalidade original

72.
do "Contabilidade Agrícola",

contida na

"orelha" de sua con

tracapa:
"Obra recomendada para a disciplina Contabili
dade Agrária dos cursos de Ciências Contábeis.
Manual de consulta

para os profissionais

exercem atividades

agrícolas

e

que

agroindus-

triais".
Em 1983, e publicado o livro "Contabilidade da
Pecuária".

Esta obra é a dissertação de mestrado de

(1982) - CONTRIBUIÇÃO Â CONTABILIDADE DA PECUÁRIA
CORTE,

BOVINA

defendida em dezembro de 1982, no Departamento

Contabilidade Autuária da Faculdade de Economia e

MARION
DE
de

Administra

ção da Universidade de São Paulo (FEA/USP).
Em seu resumo inicial, o autor "alinhava"o di
recionamento dado ao trabalho, conjugando as principais variá
veis ao processo contábil:
"a} Fazer

com

que os relatórios contábeis se

jam úteis para as tomadas de decisões.
b} Desenvolver

o processo contá bil alicerçado

na moderna teoria da contabilidade.
e} Considerar as disposições fiscais relativas
à pecuária".

73.
quatro

O trabalho de Marion é apresentado em
capítulos.
rios

O primeiro introduz os

pecua

"O Rebanho: Manejo, Terminologia e outros Aspectos na

Exploração".
dos tópicos
picos:

aspectos técnicos

Neste capítulo é feita uma descrição
da

pecuária

de

Sistema de Produção,

corte.
Pastagem,

Exemplos

detalhada

destes

tó

Instalações, Alimen

tação, formas de reprodução, categorias de rebanho,

sanidade

etc •.•
No capítulo dois,

o autor apresenta e comenta

os princípios contábeis geralmente aceitos, e os sistemas con
tábeis da pecuária, que ele teve oportunidade de conhecer nas
visitas a empresas pecuárias das regiões sudeste e centro-oes
te brasileiras. Neste capítulo, o autor comenta as mudanças de
categoria do rebanho do nascimento a estabilização

como tou

ro, matriz ou gado para engorda e abate e atrelando-as ao ca
racter essencialmente zootécnico das categorias do

rebanho,o

autor disserta sobre seus aspectos contábeis, tais como clas
sificação do rebanho de engorda corno ativo circulante, matri
zes e touros como imobilizado, etc ... Vantagens, desvantagens,
levando em consideração o custo histórico em confronto com

o

valor de mercado. O capítulo é concluído com "urna proposição
de Contabilidade Pecuária" e "Uma Proposta de Apuração

dos

custos de forma Extracontábil ".
No capítulo três,

o mais longo do trabalho, é

feita a "Preposição de Um Plano de Contas e sua

Manualização".

Na primeira parte do capítulo é apresentado o Plano de Contas

74.
e na segunda, comenta-se cada conta, ilustiando-se com

exem

plos hipotéticos.
trata

A parte final d a dissertação de Marion,
da

º

Pecuária e aspectos do Imposto sobre a Renda º .

pítulo o autor cocenda a legislação �iscal

Neste ca

com os pareceres

de atualização, para pessoas físicas e jurídicas.
Marion apresenta suas principais conclusões das
quais selecionaram-se as de maior relevância:
ti

o Plano de Contas proposto,

aplicável a qualquer empresa pecuária,

embora

seja

deverá ser adaptado às

dimensões de cada uma...".
(Balanço Patrimonial

"Os Relatórios Contábeis

e Demonstração do Resultado do Exercício), resultantes da op�
racionalização deste plano de contas,

serão úteis aos canais

decisórios da empresa, graças ao nível de detalhes apresenta
dos, tais como Centros de Custos,

Apuração Isolada,

zaçao do Gado, Controle do plantel a

Valori

ser comercializado

por

faixa etária, identificação d o plantel permanente, consideran
do amortização e correção monetária".
O trabalho de Marion

introduz

então nao abordado na literatura disponível.

um aspecto até
Ele deixa

ter a característica de "Manual", que predominava nos

de

traba

lhos anteriores, passando a tratar o tema a que se propos ana
lisar, poder-se-ia dizer, completamente.

75.
A proposição do plano de contas, como apresen
tada, permite que o pecuarista que estiver interessado, passe
a adotá-lo completamente, desde que auxiliado, por um técnico
da área contábil,

tendo inclusive, toda a orientação fiscal.

Ao·se verificar as empresas que o autor consultou,
(1982, p.236) constatar-se-á

MARION

tratar de grandes empresas, mui

tas delas ligadas a outros ramos de atividades econômicas co
mo construção pesada, indústria, comércio e exportação.
A este tipo de empresa,

grandes empresas, com

um faturamento bruto anual acima de 100.000 ORTNs,
gência fiscal de escrituração contábil.

há

exi

Simplificações

do

"sistema", conforme sugerido pelo autor, poderiam ser

fei

tas por empresas de menor porte; aquelas com urna receita bru
ta anual acima de 20.000 ORTNs, para as quais há a

exigência

de urna escrituração simplificada (forma escritural),

MARION

(1982).
Verificar-se-á na conclusão da presente disser
tação, ao confrontarem-se os dados mais recentes da FIBGEque,
o número de informantes lcorrespondendo a estabelecimentos de
produção) nas atividades agropecuária, cuja renda supere

as

20.000 ORTNs anuais representa uma parcela, nurnericamente,rnu�
to pequena dos produtores rurais (embora detenham uma

consi

derável parcela da terra agriculturável do País, GRAZIANO

DA

SILVA (1981).
Desta forma, por mais completo que tenha

sido

o trabalho desenvolvido por Marion, a sua aplicabilidade tor-
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na-se um tanto restrita, uma vez que o autor dá uma grande ê�
fase à concordância do plano de contas com

os aspectos

fis

cais vigentes, o que para as grandes empresas deve ser o

as

pecto principal, ficando no entanto, o aspecto gerencial

em

menor evidência, o que seria o principal para a maioria numé
rica dos estabelecimentos de produção do Pais, uma vez que nes
tes, o problema fiscal é de menor relevância.
4.2.2. Publicações de origens nas Ciências

Agrárias
Existem

três

publicações,

a partir de

que nao tratam especificamente de contabilidade,
de Administração,

Planejamento e

1973

mas

Projetos Rurais

sim
(agrope-

cuários).
A escrituração e a contabilidade têm como
de suas principais funções o fornecimento
planejar a

11

de

dados para

uma
se

empresa 11 ou para o planejamento de setores de pro

dução agropecuária.
Neste contexto, esperava-se que tais
çoes abordassem este tema.

No

entanto, ele é

abordado ou sumariamente esquecido.

Tentar-se-á

publica

parcialmente
identificar

as causas desse processo de exclusão do tema.
A abordagem

destas

três publicações far-se-á

na ordem cronológica das publicações.
A primeira

das

três obras foi

publicada

em

77.
1973 -

11

0 Planejamento da Nova Empresa Rural Brasileira" - de

BRANDT e OLIVEIRA

{1973).

Pela apresentação do livro

cebe-se que sua publicação ocorre com o espírito de
Brasileiro".
cessário

Na apoteose da

propor

até

mesmo

"moderna tecnologia",
uma

11

nova

per-

"Milagre
foi ne-

empresa rural

bra

sileira".
Segundo Brandt*

este livro foi organizado com

a finalidade de preencher uma lacuna, pois não havia publica
ções brasileiras que tratassem

de

planejamento

da

empresa

agropecuária, até então.
Nesta época, está em franca ascensao a solici
tação de projetos para investimentos, financiados pelo crédi
to rural subsidiado, pois o Sistema Nacional de Crédito Rural
(SNCR) vinha ano a ano

tendo acréscimos reais no montante de

seus recursos financeiros, GRAZIANO DA SILVA et alii

(1982);

PINTO (1981).
"O Planejamento da Nova Empresa Brasileira"
(PNEB), vem satisfazer então à necessidade dos técnicos elabo
radares de projetos dos inúmeros escritórios de planejamento
agropecuário, que proliferavam na época, em todo o Pais.
Nos trªs capítulos iniciais do "PNERB", os autores definem o Planejamento,
sas rurais.

a Empresa e a Renda das empre-

Feita esta situação da empresa, passa-se nos três

* Relato pessoal em 24/5/83 - UFV - Viçosa - MG.
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capítulos finais a apresentar quase que um roteiro para o pla
nejamento e, dentro deste, particularmente a elaboração e ava
liação de projetos agropecuários.
O

didático,

"PNERB" foi fruto de uma revisão do material

que circulava dentro dos departamentos de economia

agrária das principais escolar do Sudoeste do Pais, adiciona�
do-se à experiência que o próprio Brandt vinha acumulando
direção da elaboração de projetos agropecuários

na

empresa

na

privada.
Este livro teve somente uma edição, talvez PºE

que a própria editora não exista mais*.

Além do que, o

lan

çamento do livro "admini!==;tração da Empresa Agrícola (AEA)

em

1977, vem mais e mais assumindo o espaço daquela lacuna exis
tente, quando o "PNERB" fora

(Haja vista o

lançado.

11

AEA 11 já

ter alcançado a 4� edição em 1984).
Nota-se mais uma vez que
entre as necessidades do produtor rural,
e extensão.

A

nao reina

a hannonia

em ensino, pesquisa

publicação de um livro na área de administra

ção, mais particularmente do planejamento rural, vem por pre�
são do SNCR, via sistema financeiro.

Se não houvesse

a exi

gência de elaboração de projetos e o planejamento de suas ex�
cuçoes (pelo SNCR), talvez não houvesse existido esta demanda
dos escritórios de Planejamento Rural e de seus técnicos, por
publicações tratando deste terna
* Idem

o que vem a ocorrer em

1980
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quando o Banco Central - BACE N - passa a dispensar os proj3tos
resultando

para liberação de recursos financeiros, via S N C R,
simplesmente no encerramento da atividade de muitos

daqueles

escritórios abertos ao longo dos anos 70*.
Justifica-se a não inclusão de sistemas de es
crituração ou de sistemas contábeis no "PNE RB",

independente

de suas validades técnicas, por nao serem estes

necessários

ao detalhamento do planejamento ou mesmo uma exigência do ag�
te financeiro do SNCR.
A escrituração

e

a contabilidade támbém

nao

estão presentes no Administração da Empresa Rural "AEA", HOF
de

FMANN et alii (1978), cujos autores representam um grupo

professores (pesquisadores) do Departamento de Economia e So
ciologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"distin-

ESALQ/USP. Embora a gênese deste seja completamente
ta daquele.
Conforme os autores prefaciam
vro pretende ser uma

o "AEA":

11

0

introdução didática aos principais pro

blemas de administração e às técnicas de planejamento da
presa agr ícola...

ele

foi elaborado a partir de

preparadas para o curso semestral de
De início,

em-

apostilas

"Administração e Econo

mia Rural" do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas
ESALQ/USP.

li

da

nossa homenagem póstula ao prof. A.G.

* Esta é uma constatação enpírica. Algumas pequenas empresas
de planejamento, eg., fecharam; as grandes passaram a diver
sificar seus serviços.
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Zagatto••• cujas apostilas foram o embrião deste livro ..•

11 •

Retroativando-se cronologicamente, há um conjun
to de pequenas apostilas,

teiros e avaliação de elaboração
SERRANO (1970a; 1970b; 1972).

de projetos

ro

agropecuários

Em 1970 tem-se a apostila "Ad

ministração da Empresa Agricola"
HOFFMANN et alii (1970).

tratando de

datadas de 1972,

parte I e II de autoria

de

Anterior a esta, tem-se a apostila

"Administração Rural", de autoria de ZAGATTO et alii (1968).
Segundo Hoffmann*, esta apostila surge da com
pilação de anotações diversas do professor A.G. Zagatto

para

as aulas da 7� cadeira, Economia Rural do Catedrático E.R. No
bre.
A 7ª cadeira

tem

seu programa

ESALQ a partir de 1941, SÃO PAULO (1942).

arquivado

Ela era

na

obrigató

ria aos alunos do curso de Engenharia Agronômica, oferecida no
49 ano, durante os dois semestres. Desde 1939 E.R. Nobre
catedrático em Economia Rural.

e o

Os temas contidos no programa

em 1941 vão desde Economia básica, micro, macro,

sociologia,

políticas agrícolas e agrárias, economia da produção, admini�
tração rural geral, combinação ótima na alocação de

fatores,

avaliações econômico-financeiras, avaliações de recursos, co
mercialização, contabilidade em sistema de escrituração, con-

*

Relatos pessoais em outubro de 19_83.
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tabilidade em partidas dobradas, e muitos outros,
(1942).

SÃO

Este programa mantém-se inalterado até 1959.

tir dai é introduzida a Administração Rural como um
complementar, SÃO PAULO (1959).

PAULO
A par
tópico

De 1959 a 1966 a cadeira so

fre transformações na subdistribuição destes tópicos e na in
tensidade de abordagem de cada um, de tal maneira que

muitos

deles vao sendo agrupados como subitens de tópicos mais
rais.

Já em 1966, SÃO PAULO (1966), o programa da 7�

ge

cadei

ra consta de cinco itens gerais.
19 Semestre: 1) Introdução à Análise Econômica.
29 Semestre: 2) Administração Rural
3) Crédito Rural
4) Cooperativismo
5) Contabilidade Agrícola.
Os subitens de Administração Rural eram:
1. Introdução
2. Definições dos termos usados em Administra
ção Rural.
3. Estudo do Negócio Agrícola.
a. Medidas de resultado.
b. Etapas de estudo.
e. Cálculos das Medidas de Resultados.
4. Fatores que afetam o Resultado Econômico.
5. Plano de exploração.
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Da tentativa da obtenção da genese do livro"Ad
ministração da Empresa Agrícola

II

pode-se concluir que os temas

de administração agrícola, propriamente ditos, são em
parte

11

herdados 11 de Zagatto.

grande

O capitulo de planejamento agri

cola, em seu conteúdo, já está quase todo pronto na "2� aposti
la do

11

DCSA 11 11

•

Desta forma, o acréscimo do conteúdo do

1

1

AEA 11

em relação às apostilas originais v.ão em direção a temas mais
ligados à economia e menos à administração.
teoria da produção,

do capitulo de comercialização (que ante

riormente era subitem
apêndices,

Como é o caso da

de

O 49 e o 59

outro capítulo}

e

a maioria

dos

apêndices foram preparados para o li

vro, enquanto que os três primeiros são as apostilas 3, 14

e

15 da série didática do Departamento de Ciências Sociais Apl!
(1971a;

cadas - ESALQ/USP, de autoria de HOFFMANN e ENGLER
1971b; 1971c).

Ao confrontar-se o "AEA" com a "l� apostila"de
Administração Rural do DCSA,
em conteúdo, pelo "AEA",

vê-se que, aquilo que

e

ganho
temas

é perdido em integração dos

tratados, passando gradativamente a ser um "Manual econômico
administrativo agropecuário".

Satisfaz no entanto, cada

vez

mais suas funções didáticas, formando o pano de fundo da dis
ciplina "Planejamento e Administração da Empresa

Agropecuá

ria" do DESR-ESALQ/USP, que na verdade é o objetivo deste

e

de seus antecessores.
Em 1981, é publicado

pela

Fundação

Luiz

de

Queiroz - FEALQ - o livro de autoria de NORONHA (1981) - Pro-
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jetos Agropecuários - Administração Financeira

e

Aval:iação

Econômica - (PA).
O Projetos Agropecuários

foi escrito em apro

ximadamente dois anos*, durante a estada do autor na
University - USA" entre os anos de 1979 e 80.

Sua

"Purdue
publica-

ção dá-se no ano seguinte.
No prefácio do livro,

Noronha

expoe os obje-

tivos da obra:
"Nosso objetivo � organizar os fundamentos

da

análise e avaliação econômica de projetos agropecuários, numa
forma simples e compreensível.

Ao focalizar sobretudo os as

pectos aplicados - sem contudo fugir

aos princípios teóricos

da análise de investimentos - procuramos tornar o estudo aces
sivel ao maior público possível.

De um modo geral, os assun

tos cobrem o conteúdo ... 1) de um curso de Análise e

Avalia

çao de Projetos Agropecuários ao nível de graduação ... 2) Cur
sos de extensão universitária destinados

ao treinamento

t�cnicos do setor financeiro e do sistema

de extensão

(privado e oficial) ...

de

rural

3} Poderá ser útil em cursos de Econo

mia da Produção, Administração Rural e Administração Financei
ra"**.
O
cio,

1

1

PA 11 constitui-se de onze capítulos.

conceitua-se a Empresa Rural e

De ini

à medida que se evolui em

* Relato pessoal de J.F. de Noronha, 1982/83.
** A numeração dos grupos de finalidades de 1 à 3 nao é feita
pelo autor no livro "Projetos Agropecuários".
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direção ao 119 capítulo,
instrumental para

a

vai-se formando a base conceitual e

avaliação econômica

de projetos

agro

pecuários.
No capítulo 2 -

Administração Financeira - ini

ciàlmente Noronha determina seu objetivo e sua fonte de infor
maçao:
"O objetivo

principal da administração finan

ceira e estudar as fontes alternativas
ros para a empresa...,

de recursos financei

bem como as alternativas para

saldar

os compromissos financeiros assumidos, ... sua atribuição bási
ca é indicar a posição financeira (da empresa) a qualquer ins
tante.

t também fonte de informações necessárias ao planeja

mento dos investimentos".
"Embora a fonte dos dados para as análises fi
nanceiras seja a própria empresa, a falta de sistemas de con
tabilidade adequados impede o uso desses dados
análise.

para fins

de

Basicamente são necessários dados físicos sobre

a

disponibilidade de recursos e sua avaliação em cruzeiros".
Em seguida,. o autor apresenta os principais con
ceitos contábeis e os instrumentos básicos (contábeis) da ad
ministração financeira.
Para Noronha a inclusão do tema contabilidad2,
pelo que se expôs, deve-se à importância que esta deve ter co
mo fonte de informações para a administração financeira
planejamento.

e ao
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4.3. Considerações Finais
Desejou-se mostrar ao longo deste capítulo que
a contabilidade agrícola no Brasil no seu desenvolvimento nao
teve uma forma definida.
Ocorrem basicamente

três

movimentos tratando

do tema.
Um primeiro no inicio do século, no qual a cog
tabilidade é parte dos manuais gerais de contabilidade e, ocoE
re o desenvolvimento das

escolas de ensino superior,

Nestas, a disciplina passa a ser exigência de lei.

rurais.
Deste pe

ríodo parece não haver significância da contabilidade no meio
dos produtores agropecuários.

O movimento parece não ter tra

zido conseqüências perceptíveis tanto no ensino, na pesquisa,
como no setor da produção agropecuária.
Um segundo movimento pode ser considerado aqu�
le iniciado nos anos quarenta, liderado
tes) por Brandão, Tomazzini e outros.

(em diferentes

par

Este movimento caracte

riza-se fortemente pela influência norte-americana, pois nes
ta época, inicia-se de forma mais intensa o envio de técnicos
brasileiros aos Estados Unidos para cursos de aperfeiçoamento
técnico e pós-graduações.
Como foi visto no capítulo anterior, já na dé
cada de cinqüenta e principalmente na década de sessenta estão
se desenvolvendo prioritariamente estudos e pesquisas em eco
nomia da produção, nos centros norte-americanos.

Durante es-
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te período foi grandemente acelerado

o afluxo de pesquisa-

dores brasileiros aos Estados Unidos.

Desta forma, rapidame�

te a tônica à

contabilidade a grária e substituída pela tôni

ca a economia da produção, a qual em alguns centros

brasilei

ros, persiste até os dias atuais. Dentro desta mesma corrente
já se encontram técnicos dando ênfase ã.contabilidade
cial; em geral foram preparados em

11

geren

agribusiness" na

América

do Norte.
O terceiro movimento é aquele que,
de lei, surge nos centros de pesquisas e ensino
Contábeis, com a obrigatoriedade da disciplina
de Agrlcola 11 em seus cursos.

por
em

força

Ciências

"Contabilida

Este movimento de forma

geral,

não influenciou a pesquisa à extensão rural e tampouco o pro
dutor agropecuário.

Rendeu, no entanto, a adição de

algumas

poucas obras com várias re-edições de 1947 até hoje,

TAFURI

(1947); 1'.LLOE e VALLE (1967; 1976) e VALLE (1983).
O segundo movimento
produtor agropecuário,

foi o que

mais atingiu o

pois quer queira quer não, foi o tra

balho desenvolvido pelas empresas, cordenadorias de extensão
e assistência técnica rural, nos últimos anos, na área econô
mica.

Na segunda parte desta dissertação

ciar alguns

poder-se-á eviden

casos, em que a contabilidade agrícola é aplica

da até os dias de hoje por estes órgãos.
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5. UMA ANÁLISE EMPÍRICA DE ALGUNS CASOS BRASILEIROS
5.1. Introducão
Neste capítulo discutem-se casos provenientes
e x tensão e pesquisa públicas

e da iniciativa privada no

da
que

se refere à escrituração de dados de estabelecimentos de pro
dução agropecuá ri o s.
N ão se pretende discutir as metodo logias de e�
crituração adotadas em cada um dos caso s,
caso correlacio n a-se com as hipóteses
ção desta dissertação.

m as sim, como cada

levantadas na introdu

Desta f o rma, sumariamente sit u a-se ca

da caso, histórica, geográfica e institucio nalmente p ara

se

passar às evidê ncias.
5 . 2 . casos da extensão ligados

-ª pequena prcx::l:i1.ção. Casos

estáticos

*

Nesta li nha - Estática - s a o do is o s princi
pais caso s, a saber:
* Usa-se o tenro estático no sentido de que tais casos não têm dinâmica
própria no sentido gerencial. são casos em que a fünâmica de suas sus
tentações vêm das empresas de extensão rural.
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19) O "Caderno d e Escrituração Agrícola ( CEA),
desenvolvido e aplicado pela Coordenadoria de Assistência Téc
nica Integral (CATI) - da Secretaria de Agricultura e Abaste
cimento do Estado de São Paulo (SAASP).
29) Os "Registros da Empresa Rural" (RER) e as
"Anotações da Empresa Rural" (AER), desenvolvidos pela EMATER/
PR e ACARPJ',./PR.
A CATI tentou implantar a nível de estabeleci
mento de produção, através de suas Divisões Regionais Agríco
las (DIRAs) o CEA.

Isto se deu

a partir da primeira metade

dos anos setenta, tendo seu maior
anos seguintes.
única região,

esforço se concentrado nos

Observa-se no início dos anos oitenta, que a
onde persiste o uso do CEA e no Vale do Paraí

ba, particularmente através

da Delegacia Agrícola de Taubaté

(DAT).
Em todas as outras DIRAs - o CEP.. deixou ou mes
mo nao chegou a ser usado pelos produtores regionais.
Basicamente o que distingue a DIRA de Pindamo
nhamgaba e a supremacia da atividade leiteira na região.
Dentro da DIRA,

no entanto,

nao são todas as

Delegacias Agrícolas, que atuaram na Escrituração Agrícola. Co�
forme já se ressaltou, é a DAT que difunde e analisa os CEA's.
O que distingue a DAT em relação as outras DA's
no que tange à escrituração, é o fato de um de seus

engenhei

ros agrônomos ter se afeiçoado a escrituração e vir

dedican

do-se a ela com grande empenho pessoal.
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Classifica-se esta atuação como estática,

na

quilo que se refere ao empenho do produtor rural. No caso das
DIRA's em geral,

este empenho foi negativo.

CEA à medida que a DIRA se afastou do tema.

Abandonou-se

o

No caso do Vale

do Paraíba, classificar-se-á nesta categoria, um grupo de pe
quenos produtores do município de Cunha_ (VPC's) que

partici

pam do programa devido à atuação positiva dos técnicos da CA
TI.
O que chama à atenção nos contatos com a equi
pe da DAT com estes produtores, é o fato dos dados colhidos e
analisados não serem manipulados pelo produtor e sim pelos té�
nicos da extensão.

Não que estes nao o permitam,

muito pelo

contrário, mas parece pouco dizer a este grupo de pequenos pro
dutores os coeficientes e indicadores gerados. Salienta-se que
os VPC's produzem predominantemente para a subsistência. Des
ta forma, a participação destes no fornecimento de dados para
o CEA é muito mais pela oportunidade de se ter uma

assistên

cia técnica (todo mês tem-se pelo menos uma vi�ita de um téc
nico da CATI ao estabelecimento) do que os dados em si.
Em função deste comportamento,

explica-se

o

abandono da coleta de dados para o CEA à medida que os técni
cos da extensão se afastam.
O segundo caso deste grupo

e

década de setenta investiu-se na implantação,
extensão,

de sistemas de escrituração.

essencialmente agrícola,

o da ACARPA. Na
via empresa de

O Estado do Paraná é

com grande participação de culturas
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anuais (soja, milho, trigo, feijão, etc...). Os RER's sao es
criturados pelo produtor rural (depois de ter participado
um "curso" de escrituração no escrit6rio local).

de

Dai, as ana

lises, interpretações e recomendações são feitas pelos técni
cos da ACARPA.
Observa-se que quando a ACARPA encaminha os re
latórios finais das análises dos RER's aos produtores,
tarde demais.

Estes já iniciaram

tomando as decisões de plantio,

já

e

seus novos anos agrícolas,

com suas culturas já se

de

senvolvendo vegetativamente.
Como alternativa,

a

ACARPA lançou a partir do

ano agrícola de 81/82, o AER**. Este é uma espécie de "carti
lha" de escrituração, onde se anotam despesas e receitas,
quais podem ser separadas (quem assim o desejar) por
de.

as

ativida

A análise do AER é feita pelo próprio produtor rural, de

forma bastante sintética.

Com o AER visava-se eliminar a de

fasagem "análise x novo plantio º , que se tinha com o RER. Po
de-se considerar que tal objetivo fora atingido uma vez

que

aproximadamente 35.000 produtores vêm se valendo do AER

nos

anos agrícolas 81/82 e 82/83, estimulados a nível local

para

a discussão em grupos, dos resultados obtidos, usando para tal
finalidade os indicadores obtidos na análise do AER.
Com o AER conseguiu-se
morosidade da análise,

plificados.

superar o

problerra da

embora se gerem dados muito mais sim-

Por outro lado,

têm-se um novo problema,

* Registros da Empresa Rural.
** Anotações da Empresa Rural.

agora
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da empresa de extensão: destes 35.000 AER's podem-se

tirar

informações valiosas, uma vez que se caminha de uma amostra pa
ra uma população.
obtidas,

No entanto, tais informações nao têm

sido

uma vez que para tal, se faz necessário a implanta 

ção de um sistema de processamento eletrônico

e a criação de

processos de análise.
Classificam-se, desta forma, estes dois

casos

como estáticos, pois no caso do RER fica claro que pouco estão
importando ao produtor as análises do RER.

Ele toma suas de

cisões de plantio independentemente dos resultados analíticos
do RER.

O preenchimento do RER, como no caso do CEA (da CATI

-SP), é urna forma de ter uma orientação técnica constante.
No caso do AER,

sabe-se que a participação da

difusão massiva pelos meios televisivos, fora em grande parte
o colaborador para se atingir numero t ã o significativo de pro
dutcíres.
RER.

O que vale observar do AER e que este é a antitese do

Ele se propoe a superar os erros

Neste sentido,

e problemas

este tem sido efetivo, nao se

daquele.

sabe ainda,

a

que vai se chegar.

5.3. Os casos dinâmicos
São dois casos com características bem difere�
tes, os quais têm em comum uma participação atuante do produ
tor rural, no sentido da demanda pelo sistema de escrituração.

92.

O primeiro deles é constituído de um grupo

de

12 {doze) produtores filiados a um Sindicato Patronal (SVP)do
Vale do Paraíba, o qual já há mais de sete anos, prepara a es
crituração fiscal de aproximadamente 60 dos seus associados.

A

partir da escrituração fiscal, firmou-se um convênio com a DAT
para se implantar a análise gerencial, com o uso do CEA.
O segundo caso constitui-se

de

um grupo

de

aproximadamente setenta produtores de leite da região de Juiz
de Fora-MG, os quais são assistidos pelo

escrit ório regional

da EMATER/MG em convênio com o C entro Nacional de Pesquisa em
Gado de Leite (CNPGL) da E.MBRAPA, sediado em C oronel Pacheco 
MG.
O que se tem de comum nestes dois casos é o in
teresse efetivo do produtor rural em participar dos acompanha
mentos,

erobora por razões bem distintas.

No primeiro caso o

interesse é fiscal e no segundo é assistencial tecnológico.

Co

mo se vê, em ambos a escrituração e decorrência de outras cau
sas.

Mas, nem por isso passa a ser menos importante ao produ

tor, conforme verificar-se-á adiante.
No caso do SVP os

12 produtores representam o

grupo com maior renda bruta entre os associados,

sendo

que

todos eles ultrapassam o limite fiscal de 20.000

ORTN's/ano,

abaixo do qual não é exigida nenhuma comprovação

mais formal

de despesas (como escrituração ou sistema contábil).
A estes produtores somente custou o envio adi
cional das despesas e receitas sem comprovação fiscal ao SVP,

9 3.

para que a análise nos moldes do CEA fosse feita.

Houve ain

da a necessidade de se fazer o inventário de benfeitorias, m�
quinas e melhoramentos depreciáveis do estabelecimento, para
que se atribuísse este custo à produção.
Estes produtores são predominantemente dedica
dos a atividade leiteira.

Desta forma, as análises da escri

turação são as mesmas desenvolvidas para os produtores de cu
nha, quais sejam:
- Apropriação das despesas diretas (discrimina
das);
- Apropriação de despesas indiretas (deprecia-

-

-

çoes e remuneraçao do trabalho empresarial ),
discriminadas;
- Apropriação da receita proveniente

da venda

de leite;
- Apropriação da receita total

(leite, venda

de animais, descarte, etc ... ).
Com a comparação destes quatro indicadores,di�
gnostica-se o desempenho da atividade leiteira de cada estabe
lecimento (exemplificado no quadro 5.1.) .

Ainda com o volume

de leite produzido no período, têm-se os custos unitários com
discriminação de itens (ração, concentrados, mão-de�bra etc.)
em cruzeiros por litro. Por outro lado, têm-se também, as re
ceitas unitárias provenientes da produção leiteira, ou da ati
vidade leiteira como um todo (produção de leite, venda de es
terco, venda de animais, descarte, etc.•. )
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Quadro s.1. Análise da Produção Leiteira.

\O
.,:,,.

95.

-se finalmente, a composição dos custos em termos p ercentuais,
em relação ao custo total de produção, cano também das receitas.
Esta análise "gerencial" dos casos do

SVP,

embora bas

tante simples, tem sido de uso efetivo, pois pela sua simplicidade toma
se palpável ao produtor, e mais conclusivas nas suas interpretações.
O que deve ser observado

neste caso é que uma

vez organizada a estrutura de,coleta de dados, como no caso
ra a escrituração fiscal, a passagem às análises

pa-

complementares

tornaram-nas muito fáceis. A.demais, independente da periodici
dade dos relatórios, o mais e feti vo tem sido o comparativo

(uma

vez que é usada a mesma metodologia de análise para todo o gr�
po) fazendo com que os participantes do SVP façam observações ou
trosuem informações entre si, em direção àqueles que vêm ten
do melhor desempenho na atividade. Neste sentido classifica-se tal caso
caro dinâmico, uma vez que ele vem também se auto-sustentando.
o grupo dos produtores
TER/MG e CNPGL têm em comum

acompanhados pela EMA

ao grupo do

SVP

mas

a dinâmica,

como será mostrado, por causas b em distintas daquele.
O CNPGL visa com o acompanhamento aos produto
res, avaliar o desempenho

das tecnologias por ele gerada,

nível não mais experimental.

a

A EMA.TER, de experiências ante

riores, já se apercebera que o acompanhamento, limitando - se
somente à acão
da extensão, não vinha tendo sucesso*.
�

Des-

* (1977) EMATER-MG/EMBRAPA. O acompanhamento de Propriedades
Rurais como forma de Integração entre Pesquisa e Extensão
-CNPGL - C. Pacheco (MG). Mimeo. 13p.

96.
ta forma, a açao conjunta dos dois órgãos poderia, a seu ver,
alcançar tal objetivo.
O grande estímulo inicial ao produtor para que
faça parte do acompanhamento,
por- parte do CNPGL*.

e o empréstimo de um reprcx:l.utor

Há ainda alguns casos em que o CNPGL c�

de como empréstimo um grupo de novilhas, com um gradiente sa�
guíneo (de puro sangue à 3/8 holandês). Em ambos os casos, V!
sa-se a acompanhar o desempenho dos animais (teste de

proge

nie, etc.) .
Estes dois fatores adicionados a uma assistên
cia técnica periódica e cuidadosa, estimulam em muito o prod�
tor, de tal forma que a escrituração sai "automaticamente".
Por outro lado, o sistema de

coleta de dados,

processamento (eletrônico), análise e interpretação final des
tes ao produtor, assume características sem procedentes em o�
tros acompanhamento, de tal nodo que as análises são devolvidas pa
ra o produtor nu.ma defasagem de um a três meses.

Os

indica

dores obtidos são técnicos e econômicos (veja quadro 5.2.),

os

quais são na verdade, manuseados pela equipe técnica,

resul

tando em orientação especifica, ou em discussão com o

produ

tor.
O
cularmente

o

que

deve ser observado neste caso é parti

desempenho que o acompanhamento vem tendo,

no

* Há casos de produtores que deixaram o acompanhamento quando
o CNPGL pediu o reprodutor de volta.
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Quadro 5. 2.
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AN?1LISE FINf-iNCEIRA DA hTIVIl)ADE LEITEIRA

�-----····------·--·-··-·---··-·- --·-·-···---···------·-··--·-····------·-·-·--·----··---·-····- --·-··-··--··--------··---·ESl'ECIFICACAO
DEZEM8RO
+·---·--·-----·••··-··----·-·-·----·-··----·--····-·--·-···---·--------·-···---····--···---·
·····-·· -········--·-··-·--···----·1. RECl:ITA
1.1
1.2
·t.3
1.4
1.5

º·ºº
º·ºº
º·ºº

Venda de leite(crS)
Ucnda de laticinios(crS)
\.lenda dE' animais(c1·$)
Outras vendas(crS)
RECEIT� TOTAL(cr$)

0.00
0.00

2.CUSTO OPERACIONAL
-;

1")

-c::., ,. f:__

e'? .. 3
�-�. 4

;: • · IU
;�. ·l 1·
e.,;... .◄ �-.
2 .. ·13
.2 .. ·1 Lt
��. ·15
2. ·16
t �-

A1 iment,,cao comPrada(c1·S)
Hao··dc-obra<cr$J
AlU9uc1.de ma9ulnas(crS)
Alu9uEl de Pastagens(crS)
Service e Prod. vetcrinarios(cr$)
Inscmi r,;,,cao arti fie i,d (crt)
Semcn�es,adubos e def. asricolas(crS)
Comb.,lubrif.e encrgia(cr$)
RcParo de benfcitorias(crS)
ReP<H'O clE ma9. t:· E91JÍP.(c1·$)
Transporte de lcite(crS)
Juros sobre emprcstimos(crS)
lmPostos-e taxas<c�S)
Funr•J1-al <cr$)
U\:t:nõ,ilio-:; div.c desP.sErcds(crS)
CUSTO OPERACIONAL TOTAL(crS)

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
O.GO
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
0.00
o.ou
º·ºº
0.00

·o. ou
º·ºº
0.00

O.O()
º·ºº
·
o.or.
O.O()
0.00

º·ºº

o.uo

O.Oü
0.00

º·ºº
º·ºº
o.oo

O.OQ
o.()(>

o.oo
O.O(:

o.or

º·ºº

o.oc

o.oo

0.00

0.00

º·ºº

3. MAIWEM URlffA
3.1

Receita tot�l-custo oPer.total<crS)

4.FLUXO OE CAIXA
4.·1

Totc:d Entradas-·total saídas (cr$)
·

5.H[ülDAS DE ErICIENClA FINANCEIRA
Receita total/lcltc VEridido(cr$)
Custo operacional total/leite vcndido(crS)
.Mar9cm bruta/leite vcndiclo(crS)
�L.4 Marse� bruta/v.lactacao(cr$)
5 .. 5 Marscm bruta/v.total(crS)
Marscm bruta/ua (crS)
Marscm bruta/ha (crS)
Preca mcdio recebido/leite vendido(cr�)
�-9 Rentahilicladc(crS)

1 ·---·-·------·-·- -- --·- -----·-------�----·-·-·--·----·---·--·--

• REFERE-SE A �ADOi DOMES ANTERIOR

º·ºº
º·ºº

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

º·ºº

O.Oll
O.O€.!

o.()()

º·ºº

O.OCl

o.oc

º·ºº
º·ºº
o.ao
---- ----·------ ------·--·-....... --·---·--·--·------------·-
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Quadro 5. 2.

ih).

:-

°i'l'i

OhT ti ;.: 1 /·1 ;:.··:;:1

LST{,l>O i'iG

(Cnrt.) ·

MEDlDhS DE "IAM(1NHO E EFICil:tlCI/.1 Dh /'.1TIVIDADE LtlTEIRA
. ··-·- - --·-·- --- - - . - --·--- ---·----·--·-·-·--·-·-----·-·---·- ·----·· --·-·--···- · --·-···-·-·- -----· .. -·- -··-- -·· ---- -·- .• ---i

ESPECIFICACAO

DEZEMBRO

NOVEMBRO

- ·-- ·- - •• •··---- -· ---·----- ···-- ·--······--··--- -·--·-·- - -·- ··--- --·--·-·--·---·- ·------· ·--· --·----·-·- ·- ---------·--- ➔

.HEDID�S DE TAMANHO
1.1
· 1. ��
�-�
1.4
·1.5
·!. C,

Vacas em lactacao<No.)
Rch;:,nho JE.-itciro<llo.)
Arca <lEst.Pcc.lciteira(ha)
Leite vendido/dia(])
Le:·itE" p1·od11zido/dia<l)
Mao-·cie-ob1·a/ dia< serv. )

.MEDIDAS D[ EFICIENCIA TECNICA
2. ·1
�:. 3
;! .. 't

z;•
"l
e• .. ..,,

I
'>
e. • i.)

�:. ü
2.V
2.10
2.11
2�12
2.18
2.14
;,!.·1!:,

Rclacao vaca/touro<No.)
lndicc natalidade(%)
Mort�lidadE bezerros(¼)
Taxa cicscari€ matrizes(¼)
Taxa 1otacao(ua/ha)
Volumosolv-lact./dia(ks)
Conccntrado/'J. laci: -/cl ia(ks)
Mi nc1·;:<1 i zac;:,c,, rcb«nho(s;-/11;;,/d ia)
V.1act./mao-dc-obra/dia(No.)
V.total/mao-dc-obra/dia(No.)
Leite vcndiao/v.1act./dia(1)
Leite vcndido/v. tot«l/dia(l)
Leiti vcndid;:,/conccntrado/dia(l)
Leite vcndid�/ha/dia(l)
LeitE vcndido/mao-dE.'-obra/dia(l)

º·ºº
o.ou
º·ºº
º·ºº
º·ºº
0.00

ºº
º·
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0.00
ü.00
ú.00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
0.00
º·ºº
0.00

o.ao

º·ºº
0.00

o.oo
º·ºº

º·ºº

0.00

o.no

0.00;-.

0.00;<
0.()0,

o.on

º·ºº
0.00

0.00

o.o□
o.ou
u.oo
o.()()

o. 00

º·ºº

0.00
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REFERE-SE A VALGRES MEDIOS MENSAIS

99.

que se refere à tomada de decisão.

Tem

sido possível

tomar

decisões a tempo, com base nos dados escriturados (dado à ra
pidez no processamento).
Embora a nível de produtor nao se venham enfa
tizando as comparações de desempenho entre

os participantes,

a nível do corpo técnico esta é feita, no sentido de correla
cionar as causas deste.
Percebe-se neste caso, que o acompanhamento tem
sido efetivo, mas que o elemento dinamizador do processo

nao

é o produtor rural, mas sim o CNPGL e a EMATER-MG.

5.4. Os casos fiscais
Conforme pode-se verificar, no contato com di
ferentes escritórios rurais no interior do Estado de são Pau
lo (Ribeirão Preto e Avaré), há demanda pela prestação de ser
viços de escrituração fiscal. Cada um destes escritórios cui
da da documentação fiscal de 50

a

100 produtores, ao

longo

do ano.
Há escritórios

que

para fazer a escrituração

usam cadernos para lançamentos de

despesas e receitas desen

volvidas pela extensão e pesquisa

(são eles o CEA e a

parte

III do Sistema de Contabilidade Agrícola para o Estado de são
Paulo, desenvolvido pelo IEA/SAASP}
cial.

para a finalidade geren
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A simples confrontação

destes dois

dados

(o

número de produtores que recorre aos escritórios fiscais e

o

uso do material) é suficiente para indicar que, autonomamente
o produtor rural (que recorre a algum tipo de
tende a demandar a escrituração fiscal em

escrituração),

um primeiro momen

to.
Verificou-se, particularmente na

região

de

Ribeirão Preto, que os clientes mais antigos do escritório ru
ral visitado (RP/1) passam a complementar as informações fis
cais para terem algum indicador gerencial.

Tais

indicadores

vêm pela emissão de balancetes mensais, discriminando as pri�
cipais contas,

ficando o balanço anual, com o valor acumula

tivo de cada conta, com a finalidade predominantemente

fis

cal.
O utra evidênci a empírica, que se observou jun
to ao RP/1, foi na formação d e uma agroindústria

de

álcool

por um grupo de seus clientes (aproximadamente 10).
Por ocasião da montagem da destilaria,montou-se
a infraestrutura contábil desta. Dai, foi um passo para se fa
z er a escrituração rural dos associados, em sistema
de partidas dobradas.

contábil

Os produtores (conforme relatos pessoais de a.!_

guns destes e· do contador},têm grande dificuldade no entendimento
do sistema. Desta forma, estes produtores continuam fazendo sua
escrituração também no RP/1 (como fa ziam anteriormente). Esta
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sim, se torna efetiva

no

sentido fiscal e gerencial (embora

restrito) conforme fora visto anteriormente.
O que pode ser observado neste grupo de

casos

(AV/1 e RP/1) é que a demanda pela escrituração fiscal é sig
nificativamente maior que a gerencial

oferecida pelas empre

sas de extensão e pesquisa governamentais.

Muitas vezes, ou

ve-se nos meios extensionistas que a barreira gerencial é edu
cacional.

O produtor tem dificuldades no entendimento e apli

cação dos cadernos de escrituração.

Evidencia-se com este ca

so que tal hipótese não corresponde à realidade,

urna vez que

o produtor, para fins fiscais, usa 6 material elaborado

pela

extensão e pesquisa, embora não seja ele próprio quem faça

o

preenchimento.
Outra evidência é a de que o produtor nao
a escrituração exclusivamente com a finalidade fiscal.

usa

Se as

sim o fosse, no caso dos associados da destilaria, não ofere
cer-se-ia resistência a abandonar o sistema do RP/1, passand�
se às partidas dobradas, urna vez que ambos satisfazem o
co.

A preferência pelo sistema RP/1 estaria indicando

fis
o uso

com finalidade gerencial.

5.5. Casos empresariais ligados a extensão e pesquisa
Neste grupo sao dois
refere-se ao grande produtor

os principais casos.

(em termos regio�ais)

Um

de leite
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do Vale do Paraíba -VP/P.

o outro refere-se a um grupo

de

aproximadamente 12 (doze) produtores da região de São José do
Rio Pardo-SP (SJ's), assistidos pelo

Instituto

de

Economia

Agrícola (IEA-S1'.ASP) na aplicação do sistema de "Contabilida
de Agrícola para o Estado de São Paulo" (CASP/IEA).
O VP/P usa o CEA sob orientação da DA'11/CATI, pa.§_
sanda também a usar a ficha analítica mensal (Quadro 5.1.) da
atividade leiteira,

como é feito para o SVP e VPC's.

O pre

enchimento do CEA é feito

no

próprio estabelecimento,

era preconizado pela CATI

ao tentar implantar o sistema

como
de

escrituração.
Observa-se no contato com o VP/P, que o siste
ma é usado, seus indicadores sao interpretados e
entre o produtor e a DAT.

O que facilita esta tarefa é o fa

to do estabelecimento se dedicar
atividade (a leiteira),

discutidos

exclusivamente a urna

implicando em que todos os

única

fatores

existentes se destinem a um mesmo fim, bem como as receitas se
jam provenientes da mesma fonte (mesmo que indiretamente, co
mo a venda de esterco}.
Desta forma, correlações entre

uso de

fato-

res, insumos, coeficientes técnicos e produções, tornam-se
to mais explicitas.

Adernais, o fato de a mesma sistemática de

escrituração estar sendo usada na região por outros
res (SVP e VPC)

mui

produto

amplia o referencial para comparações de ín

dices.
Este caso vem confirmar a tendência que

se vem
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observando

em

geral:

a análise anual tem sido de menor re

levância em relação à mensal

(pelo sistema de ficha analíti

ca mensal criado pela DAT, incorporam-se depreciações e remu
neração do empresário).

A análise mensal tem sido efetiva na

tomada de decisões do produtor, enquanto que

a análise anual

tem sido usada no sentido de explicitar. as tendências da ati
vidade

(despesas, receitas e margens de lucratividade),

nhando maior significância na comparaçao

ga

dos diferentes gru

pos (VP/P, SVP e VPC) quanto aos seus desempenhos relativos.
Há finalmente, neste grupo, o caso contábil de
senvolvido pelo IEA.

Este é um sistema completo na apropria

ção de mão-de-obra, uso de máquinas, controle financeiro, agre
gação de uso de fatores e insumos por atividade (exploração).
No que se refere às fichas

de apropriação

do

uso da mão-de-obra, máquinas, implementes e da agregação des
tas por exploração, o manuseio e análise são feitos sem maio
res dificuldades pelos SJ's.
As análises econômico-financeiras da

produção

sao expressas em relatórios anuais para cada um dos SJ's, tra
tando dos coeficientes técnicos e custos de cada atividade,

ba

seados nos dados escriturados nos estabelecimentos, sendo ela
borados, no entanto, pelo IEA.
Embora os SJ's

desenvolvam atividades

{agricultura e pecuária) em seus

estabelecimentos de

mistas
produ

ção,os dados das atividades leiteira e avícola de corte (quando esta é desenvolvida)

são significativamente mais manusea-
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dos e analisados, em detrimento daquelas das atividades agrí
colas.
Segundo um dos

SJ's isto se dá em função

da

atividade leiteira gerar 12 (doze) resultados por ano, permi
tindo tomadas de decisões a partir dos indicadores provenien
tes da escrituração,

o mesmo a contecendo na atividade avíco

la. Ademais, nesta, o capital de giro envolvido é relativame�
te maior e dado o ciclo curto de produção, eleva-se o risco e
conseqüentemente, o

interesse

(atenção)

dos produtores

na

de variáveis

nao

avaliação de seu desempenho.
A maior incidência relativa
controláveis e de interações
veis,

destas como

variáveis controlá

no entanto, de intensidade (e/ou aualidade)
desconheci
...
-

da nas atividades agrícolas, faz com que correlações, a nível
de produção, entre uso de fatores, insumos e níveis de produ
ção se tornem menos explíticos, tornando desta forma o produ
to da escrituração (indicadores técnicos e econômicos) inpoten
te para o diagnóstico do sucesso ou insucesso da produção.
Ainda, na Agricultura, as atividades de produ
çao variam seus ciclos de anuais (milho, soja, feijão etc... )
àquelas com defasagens maiores entre o plantio e a
zaçao da produção (café, laranja etc.•. ).
turas perenes.

estabili

2 o caso das

cul

Nestes casos, o problema inflacionário brasi

leiro passa a distorcer as análises econômico-financeiras.
defasagem do valor real

da

moeda nas despesas de

A

plantio e

custeio em relação às receitas das colheitas é.muito

gran-
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de,

levando sempre a superestimativas do desempenho econômi

co e financeiro da atividade.
O acompanhamento dos SJ's, IEA, vem-se
volvendo desde o final da década de sessenta.

desen

Neste interva

lo de quase vinte anos passou-se por periodos, em que a infl�
çao foi baixa (principalmente início dos anos setenta) e
por isso

as

correlações nos casos das atividades

nem

agrícolas

perenes se fizeram mais claras.
Desta forma,

nao há dúvida de que o

problema

inflacionário traz distorções nas análises dos dados escritu
rados, superestimando o desempenho econômico e financeiro das
atividades.

No entanto, a eliminação deste problema, conforme

a evidência histórica, não é suficiente para tornar aCASP efe
tiva na avaliação das atividades perenes.
Pode-se concluir então,
do acompanhamento desenvolvido pela IEA

que a maior

virtude

junto aos SJ 1 s

e

a

manutenção de um grupo de produtores, aproximadamente homogê
neos, durante um período longo. Criou-se, desta forma, um re
ferencial analítico comparativo.

Muito mais do que a

inter

pretação dos indicadores econômicos e financeiros de cada pr�
dutor em si, tem sido mais válida a comparaçao

entre

destes

os diferentes produtores.
conforme

Quanto ao problema inflacionário,
evidência histórica,

não tem sido uma barreira efetiva,

vez que ele distorce os indicadores econômicos
de todos os SJ's,

a
urna

e financeiros

não distorcendo grosseiramente

a

análise
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comparativa de todo o grupo.

Não há maior dificuldade em

se

introduzir a "indexação" no CASP/IEA (ORTN's, dollar, IGP/DI,
etc.).

No entanto, tal medida

tornaria o sistema mais

rico

na linguagem "econômica", o que conforme o depoimento de

al

guns dos SJ's já é, em parte, um problema do relatório econô
mico e financeiro anual do CASP/IEA.

5.6� Sistemas indexados
Neste grupo, classificam-se casos essencialmen
te gerenciais,

os quais em suas origens se defrontam

com

o

mesmo problema: sao estabelecimentos de produção, onde predo
minam atividades de ciclo longo de maturação (bovinos de cor
te} ou culturas perenes (cafeicultura, citricultura, etc.).
A "indexação" é feita a partir dos dados escr.!_
turados nominalmente, i.e., a análise indexada é extra-conta
bil.
Quanto ao perfil dos estabelecimentos, sao vol
tados para a

produção de mercado, diferindo-se nas extensões

e localizações geográficas

(região de Ribeirão Preto,

SP

RP/2 e Poços de Caldas, MG - PC/1).
O RP/2 faz sua

escrituração em sistema contá

bil de partidas dobradas, transformando

em extratos as agre

gaçoes por atividade por mês, das receitas e das despesas.
O PC/1

faz sua escrituração em sistema contá-
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bil simples. Os lançamentos sao agregados por atividades (cul
turas,

administração e despesas gerais).

Em balancetes men

sais agregam-se lançamentos nominais, e, à medida que acunulam
-se, mês a mês, os lançamentos de cada conta, transformamo-se
os totais mensais em valores indexados por ORTN's (Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional).
Os balancetes mensais sao usados para análises
da produção ao longo do ano agrícola,

permitindo tomadas

de

decisões de controles das contas.
Os "balanços" anuais indexados permitem o diag
nóstico de desempenho econômico de cada
çao,

atividade de

permitinqo tomadas de decisão à nível de

produ

planejamento,

dos anos agrícolas seguintes.
No quadro 5.3. agregam-se alguns dados da escri
tu!ação, baseando-se no sistema usado pelo PC/1.
Nas colunas (1)' e (3), simplesmente lançam - se
os valores totais (resultado das somas do mês a mês)

das re

ceitas e despesas das atividades cafeeiras e bananícola.
colunas (2) e (4) lançam-se os valores totais, mas
dos em ORTN's

Nas

converti

(divide-se o total de cada mês pela correspon

dente ORTN).
Na linha (4) gera-se um indicador de lucrativi
dade operacional das duas atividades.
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Quadro 5.3. Quadro analítico das receitas, despesas, indica
dor d e lucratividade para café e banana em moeda
nominal e ORTN's. PC/1, Ano Agrícola 83/84.
BANANA

CAFf;

ITENS

(1)
Cr$
(1000)

(2)

ORTN

(3)
Cr$
(1000)

(ORTN)

79.350
36. 15 8
10.094

6.204
3.599
1.008

8.221
6.405
l. 79 3

1.141
750
210

2. Desp-2sa total
(1.L-1.2)

46.142

4.607

8.198

960

3. Margem de receita
(1-2)

33.198

l. 597

23

181

4. . Margem receita/receita
(3/1)

41,84%

25,74%

0,28%

15,9%

1. Receitas

1.1. Desp. diretas

1.2. Desp. indiretas

(4)

FONTE: Dados hipotéticos

Fica evidente, pelo indicador de

lucrativida

de (linha 04), que os resultados são significativamente
rentes,quando se trabalha com dados nominais e indexados,

dife
com

tendências em sentidos opostos entre o café e a bananicultura.
No caso da cafeicultura, quando se faz a inde
xaçao, o indicador de lucratividade cai de um índ ice de 41,84%
para 25,74%.

Isto se deve ao fato da maior concentração

de
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vendas do produto se situarem no final do ano agrícola, quan
do as ORTN's assumem os valores nominais mais altos.
No caso da bananicultura, o que ocorre é just�
mente o contrário.

O maior volume de produção

e vendas

produto se encontra entre os meses de outubro e fevereiro.

do
Por

tanto, no inicio as ORTN's assumem os valores nominais

mais

baixos.

mude

Isto faz com que o indicador de lucratividade

de 0,28 para 15,9% ao se passar de dados nominais para indexa
dos.
O que vale observar neste grupo de casos é que
a indexação da escrituração corrige distorções, as quais
dem tanto super (caso da cafeicultura) como subestimar

po
(caso

da bananicultura) os desempenhos econômicos das várias ativi
dades.

As diferenças na grandeza dos indicadores (como os da

linha (4) do quadro 5.3.)

são significativamente diferentes.

5.7. Comentários finais
Ao se fazer a análise empírica,

neste capítu

lo, deparou-se com diferentes metodologias e finalidades.
No primeiro grupo de casos - o estático - veri
ficaram-se metodologias distintas, que usadas através das em
presas de assistência e extensão rural, têm atendido pequenos
produtores {VPC's).
Verifica-se

que

nestes casos as

informações

escrituradas têm sido usadas prioritariamente pelas

próprias
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empresas

de

extensão

(ACARPA )

e

assistência

(CATI

SP).
A mesma metodologia (CEA-CATI) passa a ser usa
da de forma dinâmica, i.e., interativa
VP/P).

(nos casos do

SVP

e

Tal diferenciação de comportamento se dá em função da

entrada do componente fiscal (SVP) e gerencial {VP/P).
Estes mesmos componentes levam ao desenvolviínen
to de outras metodologias (RP/1, AV/1 - fiscais - CASP/IEA

e

PC/1 - 9erenciais).
Resta comentar o caso do acompanhamento de Juiz
de Fora-MG (AJF).

Tal caso tem características particulares.

Desenvolve-se em função do interesse da pesquisa - CNPGL - EM
BRAPA - aproveita experiências anteriores da EMATER/MG e
do sua eficiência como sistema de acompanhamento,
produtor de forma positiva,

tornando

o

da

envolve

o

trabalho interativo

(dinâmico).
Os casos analisados
agregados em dois grupos.

neste capítulo podem

O primeiro seria aquele em que

partes, em geral, mostram-se satisfeitas.

A este grupo

ser
as
per

tencem os casos AJF, SVP, AV/1, RP/1.
Num segundo grupo estariam aqueles
quais, alguma das partes não se tem

casos, nos

mostrado satisfeita,

ou

que, como um todo, quanto aqui analisados, apresentam proble
mas.
A este grupo pertencem os casos da ACARPA (RER
e AER), da CATI {VPC e VPP), do IEA (CASP-SP) e PC/1.
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Os casos da ACARPA e VPC padecem do mesmo mal.
A estrutura extensionista assistencial,

na qual estão monta

dos, tem sido importante para gerir as informações e provocar
os órgãos governamentais formuladores e executores das

polí

ticas agrícolas.
Os casos VPP e CASP mostram-se distorvicos co
mo elementos gerenciais, dado o problema inflacionário brasi
leiro.

Eles têm sido

efetivos somente na análise comparati

va dos diferentes produtores.
Finalmente o PC/1 mostra-se

capaz de eliminar

o viés inflacionário, não estando no entanto,
amadurecido como sistema analítico gerencial.

completamente
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6 • CONCLUSÕES

O confronto da história da Contabilidade Agrí
cola norte-americana e brasileira mostram
ricas desta àquela.

as ligações histó

Estas ligações evidenciam que, ao centrá

rio do caso norte-americano, a Contabilidade Agrícola no Bra
sil não nasce da necessidade do produtor em ter dados econômi
cos financeiros da produção.

No caso brasileiro não houvehar

homia entre as necessidades d e produção, extensão, pesquisa e
ensino na Contabilidade Agrícola.
Constata-se que não houve harmonia entre
centros de ciências agrárias, ciências contábeis

e

os

produção

agropecuária no Brasil quanto à Contabilidade Agrícola.
Juntam-se, portanto,

evidências históricas em

favor da confirmação da hipótese da inadequação dos

sistemas

adaptados à Agricultura.
A análise empírica do grupo

que, se denominou

"ESTÂTICO", e, mais particularmente dos pequenos

produtores

de Cunha, SP (VPC's}, traz evidências confirmando a sub-hipó-
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tese de que para pequenos produtores, onde predomina a atividade de subsistência, pouco significado têm os

indicadores

gerados pela Contabilidade Agrícola.
Na abordagem dos casos fiscais, evidenciou - se
que· em alguns deles (como os produtores filiados ao

escritó

rio rural de Ribeirão Preto-SP - RP/1 e aqueles filiados

ao

sindicato patronal do Vale do Paraíba - SVP), esta é precede�
te à escrituração gerencial.

Estes casos se prestaram a evi

denciar que aqui no Brasil, como o fora na América

do Norte,

nas primeiras décadas do século XX, o fator fiscal leva ao g�
rencial.

Não se pode evidenciar, no entanto, que a

pressao

fiscal fosse significativa a nível de estabelecimentos de prQ
dução.

6.1.

A este fato pode-se anexar a análise do quadro

da

Os dados indicam a receita média dos- diferentes estratos

área dos estabelecimentos de produção brasileiros em 1980 (fei
ta na suposição de que cada informante corresponda a um prod�
tor rural).
Os dados da coluna (4)
que somente no último estrato de área,

mostram, grosso

modo,

a receita bruta média

anual supera a marca de 20.000 ORTN's, limite a partir

do

qual,

é exigida a escrituração ou sistema contábil completo da pro
dução (para este último o limite é de 100.000 ORTN's).

Isto

posto, mostra-se que menos que 1,0% dos produtores rurais (co
luna 5) precisam fazer qualquer tipo
bil com a finalidade fiscal.

são,

de demonstrativo contá
portanto,

evidências

a

favor da sub-hipótese de que o insucesso da ContabilidadeAgri

4.8 73.41 6
(0,20)

239. 104,31

463.449.425
(2 ,17)

490,14

131,37

ORI'N (4)

27.989.412
(11,27)

16.235.157,77

33.280,36

223.721 .641 5.450.111,84 11.172,15
(7 ,11)

486. 79 6.532 1.955.266 ,47 2.163,18
(2,60)

64.085,29

Cr$ (3)

- Receita rrédia anual

155.742.13 3
(2, 33)

Valor total da
(2)receita do
estrato (Cr$ mil)

100,00

0,0354

0,84

9,47

39,77

49,87

% de

infomiantes
estrato(9

re

Fonte: Dados básicos: 1 - Resultados preliminares das tabulações avançadas do Censo
Agropecuário - IX Recenseamento geral do Brasil-1980, vol. 2, tomo2 , p.58, ta
2 - ORTN de janeiro de 1980: Cr$ 487,83.
bela 1 - FIBGE;
* Os números nos parênteses são os respectivos coeficientes de variação.

TOTAL

1. 7 24
(6,84)

41.049
(1,2 3)

4. 1000 a l0000ha

5. Mais que l0000ha

461. 30 2
(0,41)

1.938.273
(0,17)

2. 10 a 100 ha

3. 100 a 1000 ha

2 . 43 0.232
( 0,3 2)

(1}

Infonnantes

1. Menos que 10 ha

Estratos
de área

Tabela 6.1. Número de informantes, e stimativa da receita dos estratos de área e
ceitas médias dos produtores rurais - Brasil*.

1-'
1-'
,i:,.
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cola se assenta,

em grande parte,

na concentração de

renda

no setor rural.·
Quanto ao problema

inflacionário

brasileiro,

conforme se viu na análise empírica, sistemas de escrituração
ou contabilidade que o consideram, partiram da iniciativa pri
de

vada em casos isolados (como os produtores agropecuários

Ribeirão Preto-Sp e Poços de Caldas-MG; RP/2 e PC/1, respect_!
vamente).
Pôde-se evidenciar que para a
cial o problema inflacionário é
5.3.).

análise

altamente distorcivo (quadro

Em geral, os dados empíricos abordados são

quanto ao potencial gerencial.

restritos

Persistem aqueles que, embora

incorporem o problema inflacionário,
outros motivos.

geren

tornam-se efetivos

por

Estes casos tem sido aqueles que, usando uma

mesma metodologia são implantados em uma região com

produto

res rurais de atividades, senão as mesmas, próximas.
temas ganham finalidade no sentido comparativo do

Tais sis

desempenho

dos diferentes produtores (casos dos produtores agropecuários
acompanhados pelo Instituto de Economia Agrícola de são Paulo
(IEA/SAASP), pelo Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Lei
te (CNPGL/EMBRAPA) e E�1ATER-MG e ainda aqueles produtores acom
panhados pela CATI na açao da Delegacia Agrícola

de Taubaté

SP (VPC 1 s, SVP's e VP/P).

Embora a inflação exista no Pais, a maioriados
sistemas de escrituração e contabilidade agrícola não a
sidera,

corroborando a

sub-hipótese

con

de que a adaptação

de
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sistemas contábeis, e.g.,

nao .�e adequaram a realidade

dos

produtores agropecuários brasileiros.
Quanto à hipótese de o nao desenvolvimento

da

Contabilidade Agrícola ser decorrência da não participação ef�
tiva desta, tanto como instrumento das políticas agrícolas co
mo fiscais, as evidências são mais restritas.

Sabe-se que me-

<lidas concretas têm sido sugeridas* para que na

informática,

o setor rural não se preste a caminho de subsídios às indústrias,corro ocor
reu com fertilizantes e defensivos, nos Últirros quinze anos.
Sabe-se ainda que a Secretaria Especial da In
formática (SEI) vem se estruturando para lançar o "AGROCOM"*�
Tal programa visa levar a rede extensionista,

microcomputad�

res, visando um melhor manuseio de informações.

Por outro la

do, tal programa visa estimular os centros de pesquisa e ensi
no

agropecuários· na utilização de microcomputadores em seus

trabalhos, bem como na criação de aplicações específicas nes
ta área.
Na conclusão desta dissertação, verifica-se des
ta forma a confirmação das hipóteses inicialmente levantadas.
Por outro lado,

foi possível verificar que já surgem propos

tas efetivas na area contábil,

mas que, ao contrário da evo-

* IQ·Seminário Nacional de Informática na Agricultura, Agos
to de 1983. Fortaleza-CE.
** Informações pessoais obtidas no Depto. de Economia e So
ciologia Rural - ESALQ/USP-Junho/1984.
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lução histórica norte-americana,

elas nao vêm pelo

fisco

e

sim pelo tecnológico, como no caso do AJF.
Evidenciou-se ainda que os sistemas de acompa
nhamentos,

quer sejam patrocinados pela

extensão

ou

pela

pesquisa, mostram-se mais efetivos quando não é o plano gere�
cial o motor destes (podendo no entanto, ser decorrência).
Finalmente, conclue-se

que

no plano gerencial

já teriam surgido sistemas de escrituração adequados à reali
dade brasileira.

Tais iniciat ivas, no entanto, têm partido de

setores privados, os quais podem

ser considerados

isolados,

carecendo então de uma maior solidificação metodológica.
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7. RECOMENDAÇÕES

Com base nos casos observados e nas conclusões
apresentadas, algumas recomendações passam a ser feitas.
Que a nível de empresas de extensão e assistên
eia técnica rural, tentam-se dois enfoques nos

acompanhamen

tos ou divulgação de sistemas de esc·rituração rural: um com a
finalidade de coleta de dados e outro com a finalidade geren
cial.
Por

um

lado, em grande parte, os produtores

nao encontram no acompanhamento ou
gerencial.

escrituração

a aplicação

Nestes casos, conforme se verificou, o motor

ação é a rede extensionista (grupo "estático 11

da

).

Desta forma, tais acompanhamentos nao têm tido
sentido gerencial real.

No entanto,

têm levado obrigatoria
A

mente a assistência técnica ao produtor.
efetivem programas de acompanhamentos,

medida

que se mude a

gerencial para a de coleta de informações.

que

se

tônica

A rede extensionis

ta de posse de um número significativo de informações da pro-
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dução poderia sensibilizar os órgãos formuladores e
res das políticas agrícolas,

executo

no sentido de melhor adequá-las

as necessidades do produtor rural.
Quanto ao enfoque gerencial, que até então tem
sido único, que seja incentivado. Conforme se verificou, sis
temas de escrituração, que não incorporarem "indexação"
nam-se distorcivos no sentido gerencial.

tor

Por outro lado,

a

"indexação" implica num sofisticado entendimento econômico pa
ra a grande maioria dos produtores rurais brasileiros.
Sugere-se então que se estimule
(mesmo que usando medologias não "indexadas")

a escrituração
visando

a

avaliação relativa dos desempenhos dos diferentes produtores,
como vem sendo feita no Vale do Paraíba - SP e, em são José do
Rio Pardo - SP (CASP/IEA).

Neste sentido, parece que à medida que a ACARPA adequar seus sistemas de processamento eletrônico

estará

atingindo as duas formulações sugeridas.
Conforme se concluiu nesta dissertação,

a nao

indexação nos sistemas contábeis agrícolas tem sido empecilho
para a utilização gerencial destes.

Recomenda-se então

aos

centros de pesquisa e ensino das áreas afins, que se empenhem
na criação e normalização de sistemas de contabilidade agríc�
la, que incorporem o problema inflacionário (pela indexação).
Tais sistemas devem atrelar-se às formulações dos
rurais, que já se apercebendo do problema,
temas próprios.

produtores

vêm criando

sis
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