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Abstract 

 

The main objective of this study was to apply the Inquired Balance Sheet methodology to 

assess the financial, economical and socioenvironmental position of a small dairy producer, 

whose land is in the municipality of São Lourenço do Sul (RS). It was developed an 

exploratory research as for the objective, documental and field research as technical 

procedure. It was assessed that the producer is a National Program for Familiar Agriculture 

Empowerment (PRONAF) resource borrower to defray the corn plantation used in dairy 

livestock feeding, and negotiate the dairy production with a cooperative in charge of industrial 

processing and marketing. The PRONAF resources allowed the technological advance in the 

farm through tractors and ensiling machines acquisition. Conversely, protective equipment is 

not used by the producer, ubmitting him to the nasty effects of manipulating chemical 

products. The Inquired Balance Sheet methodology allowed to reach the business Asset 

Composition at July 31
st
, 2013, as well as perform the results forecast for the next year, thus 

obtaining the new Asset Composition for comparison purposes. It is considered important the 

producer`s participation in the construction of the Inquired Balance Sheet because when 

answering the questions made, he was able to evaluate the importance in taking notes of his 

activities, even in a rudimentary form. The results obtained in this study will contribute as 

much for the rural producer object of the study, regarding the business` sustainability, as 

studies conducted - or to be conducted in the future - aiming this segment considered strategic 

for the country`s  development.   
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1. Introdução 

 

A agricultura familiar, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA 

(2012), é um segmento estratégico para o desenvolvimento do país, sendo responsável pela 

produção de 70% dos alimentos consumidos, por 38% da renda agropecuária e por 75% da 

mão de obra do campo.  

Esta condição requer, segundo Souza e Caume (2008), uma preocupação com a 

sustentabilidade no meio rural, para que os pequenos agricultores e suas famílias possam 

progredir e desfrutar de bem-estar social e de qualidade de vida.  

Nesse cenário o crédito rural, custeio e investimento agrícola, desempenha um 

importante papel mediante a oferta de recursos financeiros com taxas reduzidas que são 

subsidiadas pelo governo federal, possibilitando a produção agrícola com custos menores, a 

geração de mão de obra e a redução do êxodo rural (SOUZA; CAUME, 2008). 

Este crédito rural provém do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF, criado pelo governo federal em 1995, com o intuito de atender de forma 

diferenciada os mini e pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante 

emprego direto de sua força de trabalho e de sua família, de acordo com o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2012).  

Tem como objetivo o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo produtor 

familiar, de forma a integrá-lo à cadeia de agronegócios, proporcionando-lhe aumento de 

renda e agregando valor ao produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema 

produtivo, a valorização do produtor rural e a profissionalização dos produtores familiares. 

Feijó (2011) argumenta que, principalmente, em se tratando de pequenos produtores 

há uma necessidade de recorrer à fontes externas de financiamento. Pela própria peculiaridade 

da produção agrícola, as necessidades de recursos ocorrem em determinados momentos da 

produção, por exemplo, na semeadura, quando são necessários recursos para o preparo do 

solo e para a aquisição de sementes ou, ainda, para investimentos em máquinas e em 

implementos agrícolas. 

Na medida em que os pequenos agricultores têm acesso a estes recursos e os utilizam 

em suas atividades, seja para custeio ou para investimento, faz-se necessário o seu 

acompanhamento, o que na maioria dos casos representa um problema, pois em geral não 

dispõem de controles e nem de conhecimentos contábeis para tal, fazendo com que tenham 
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dificuldade em saber se os recursos tomados estão lhes trazendo benefícios capazes de 

contribuir para a sustentabilidade do negócio. Para auxiliá-los a compreender a sua situação 

financeira, econômica e socioambiental, Kassai (2004) e Kassai et al. (2012) apresentam uma 

metodologia baseada no modelo mental das demonstrações contábeis, denominada de 

“Balanço Perguntado” ou “Balanço Inventariado”. 

Kassai (2004) menciona que o “Balanço Perguntado” é elaborado por pessoas com 

experiência e conhecimento na área contábil, que se valem de apontamentos eventualmente 

existentes na propriedade rural, de respostas a indagações específicas formuladas aos 

responsáveis pelo empreendimento e de alguns ajustes de consistência.  

Com base nas premissas da metodologia do “Balanço Perguntado”, objetivou-se com 

este estudo aplicá-la em uma propriedade rural junto a um pequeno produtor de leite, com o 

intuito de contribuir para que o mesmo pudesse ter uma avaliação real do andamento de seus 

negócios e compreender a importância dos controles para a continuidade do seu negócio de 

forma sustentável.    

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

 Nesse capítulo são abordados os tópicos relacionados com a sustentabilidade no setor 

rural, o PRONAF e a contabilidade de pequenos produtores rurais, mediante a adoção da 

metodologia do “Balanço Perguntado”, com vistas a subsidiar a pesquisa realizada. 

 

2.1. Sustentabilidade no setor rural 

 

 Kimura, Moori e Perera (2007) consideram relevante a identificação de mecanismos 

que possibilitem o desenvolvimento sustentável de áreas rurais, de maneira a implicar numa 

maior fixação de produtores rurais e um melhor aproveitamento e conservação de recursos 

naturais. 

 Sachs (2001) enfatiza que os agricultores familiares são protagonistas importantes da 

transição à economia sustentável, tendo em vista que são produtores de alimentos e de outros 

produtos agrícolas e, ainda, desempenham a função de guardiães da paisagem e conservadores 

da biodiversidade. A agricultura familiar constitui-se, assim, na melhor forma de ocupação do 

território, respondendo a critérios sociais e ambientais.  
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 Souza e Caume (2008) entendem que é necessário construir um padrão de 

desenvolvimento sustentável para os agricultores familiares e suas famílias, proporcionando-

lhes bem-estar social e qualidade de vida, o que pode ser obtido com o apoio do PRONAF. Os 

autores sinalizam que o PRONAF tem como ponto forte o gerenciamento das ações 

relacionadas com a gestão social, visando à promoção de um melhor uso do orçamento 

público, da democratização do crédito, dos serviços de apoio e da infraestrutura necessária à 

consolidação e à estabilização socioeconômica dos agricultores familiares. 

 Nogueira (2009) adverte que o crédito rural, especialmente a assistência à agricultura 

familiar pretendida pelo PRONAF, não alcança o suprimento de todas as necessidades e 

dificuldades da agricultura familiar, todavia, preconiza que as famílias desenvolvam suas 

atividades e delas obtenham o seu sustento. 

 

2.2. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

 

Souza e Caume (2008) explicam que o PRONAF foi o primeiro programa de crédito 

específico criado para a agricultura familiar. Para o Banco Central - BACEN (2012), são 

beneficiárias do PRONAF as pessoas que compõem as unidades familiares de produção rural 

e que comprovem seu enquadramento mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP).  

Conforme o MDA (2013) no Plano Safra 2013/2014 houve alteração da renda para 

enquadramento no grupo Agricultura Familiar de entre R$ 10 mil a R$ 160 mil para até R$ 

360 mil, considerando neste limite a soma de 100% do Valor Bruto de Produção (VPB), 

100% do valor da receita recebida de entidade integradora e das demais rendas provenientes 

de atividades desenvolvidas no estabelecimento e fora dele, recebidas por qualquer 

componente familiar, excluídos os benefícios sociais e proventos previdenciários decorrentes 

de atividades rurais. 

Sachs (2001) argumenta que o PRONAF sinalizou, pela primeira vez, a preocupação 

dos poderes públicos com a agricultura familiar, rompendo com a prática do apoio exclusivo à 

agricultura patronal e ao agronegócio. Para Feijó (2005), desde a sua fundação houve uma 

evolução no desenho original do PRONAF, à medida que novos produtos financeiros e novas 

facilidades passaram a ser oferecidos. 

O Programa oferece incentivos financeiros, adotando modernas tecnologias 

financeiras na entrega do crédito como, por exemplo, os rebates (diminuições) nos juros (que 
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chegam a 50% em alguns casos) na quitação em dia das parcelas. Esta iniciativa tem se 

mostrado eficiente para induzir ao pagamento das dívidas em situação de normalidade 

(FEIJÓ, 2005).  

 

2.3. Contabilidade de Pequenos Produtores Rurais (Balanço Perguntado) 

 

Na literatura contábil raramente são encontrados métodos específicos para avaliação 

de micros e pequenas empresas (MPE). Além disso, há muita dificuldade na obtenção de 

informações contábeis destas entidades e, quando elas existem, podem não expressar a sua 

verdadeira realidade financeira.  

 Nesse contexto, também são considerados os pequenos produtores rurais, os quais 

buscam recursos oriundos do crédito - custeio agrícola PRONAF, possuem renda familiar 

pequena e, em sua grande maioria, não formalizam a contabilização dos custos, das despesas e 

das receitas com o cultivo. 

Considerando estas situações de pequenos produtores, micro e pequenas empresas, 

empresários individuais, micro negócio informal etc., Kassai (2004) e Kassai et al. (2012) 

apresentam uma alternativa baseada no modelo mental das demonstrações contábeis, mais 

precisamente sobre o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados do Exercício 

denominada de “Balanço Perguntado” ou “Balanço Inventariado”, o qual possibilita que a 

partir de respostas a uma sequência de perguntas, sejam elaboradas estas demonstrações 

contábeis. 

Para Kassai (2004) o Balanço Perguntado é uma prática que consiste, basicamente, na 

conversação direta com o empreendedor ou a pessoa responsável pelo empreendimento, com 

a duração de aproximadamente duas ou três horas e facilitado quando o entrevistador adota 

uma postura de consultor, propiciando um clima de confiança, de entendimento e de 

comprometimento. Com base nas respostas obtidas, na experiência do investigador e em 

alguns ajustes de consistência, obtêm-se as informações no formato básico das demonstrações 

contábeis, o que permite diagnosticar a situação econômica, financeira e, também, 

socioambiental do empreendimento. 

No caso dos produtores rurais, a contabilização é relacionada ao processo produtivo 

dos alimentos, culturas temporárias e permanentes, considerando todos os insumos, bem 

como a mão de obra necessária à produção, estoque de produtos colhidos e a colher, preço de 

custo e de mercado, possíveis perdas (quebra de safra) etc. A contabilização do imobilizado 
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leva em consideração, além dos imóveis e veículos, as máquinas e os implementos agrícolas, 

terras próprias e arrendadas. 

Para os profissionais contábeis, o Balanço Perguntado pode parecer um modelo 

simples e um tanto óbvio. No entanto, a visão patrimonial e sequencial das contas do ativo e 

do passivo permite a visualização global do empreendimento, destacando-se os investimentos 

realizados e suas formas de financiamento, bem como a geração de resultados (KASSAI, 

2005).  

O mencionado autor acrescenta que as contas da demonstração de resultados, em sua 

ordem lógica e dedutiva, aliada à experiência gerencial das pessoas, permite falar-se de 

negócios e de planejamento. Argumenta, também, que a lembrança de que o total do ativo tem 

que ser sempre igual ao total do passivo mais o capital próprio (patrimônio líquido), 

proporciona segurança nas diversas simulações. 

Lima et al. (2010) destacam que algumas instituições de crédito para MPE e órgãos 

ligados ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) tem se 

valido da metodologia do Balanço Perguntado ou Inventariado, apoiando a elaboração das 

demonstrações contábeis desses empreendimentos em dados cadastrais; dados econômicos e 

financeiros; quadro das dívidas da empresa ou proprietário (s); perspectivas do negócio em 

médio e em longo prazo, entre outros. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 

 Nesse capítulo se apresenta o delineamento da pesquisa, faz-se referência à população 

do estudo e se esclarece a respeito da escolha de um produtor rural para a aplicação da 

metodologia do “Balanço Perguntado”.   

Quanto à sua natureza a pesquisa pode ser classificada como aplicada, na medida em 

que se propôs a responder um problema identificado no campo prático; quanto à abordagem 

do problema se configura como qualitativa, caracterizada pelas respostas obtidas junto ao 

produtor rural; e quantitativa, mediante a utilização de números e de valores obtidos junto à 

Cooperativa de Crédito, a qual o produtor se encontrava associado, e com base nos dados 

obtidos junto ao próprio produtor rural. 

Em relação ao objetivo, a pesquisa pode ser considerada como exploratória, por sua 

aplicação no âmbito de uma atividade desenvolvida por um pequeno produtor rural e pela 

metodologia utilizada; e, finalmente, quanto ao procedimento técnico, a pesquisa é 
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classificada como documental, tendo se feito uso de relatórios e de documentos da 

Cooperativa como base cadastral, projetos e orçamentos; e pesquisa de campo, realizada 

mediante entrevista semiestruturada, contendo questões abertas e fechadas (SILVA; 

MENEZES, 2001). 

Como população do estudo foram considerados os produtores rurais associados de 

uma Cooperativa de Crédito e estabelecidos na Região Sul do estado do Rio Grande do Sul 

(Pelotas e região), Brasil, tomadores de crédito na linha de PRONAF - Custeio Agrícola e 

Pecuário, no período de 1º de julho de 2009 a 30 de junho de 2013 (anos safra 09/10, 10/11, 

11/12 e 12/13). Para a aplicação do método do Balanço Perguntado optou-se por desenvolvê-

lo junto a um produtor de leite indicado por colaboradores da Cooperativa de Crédito, da qual 

obtém financiamento para a produção de milho destinada à alimentação do seu rebanho. 

Portanto, trata-se de uma amostra obtida por critério de conveniência e de acessibilidade.  

O produtor rural foi contatado por meio de ligação telefônica, sendo-lhe explicado os 

objetivos da pesquisa e garantido o sigilo quanto à sua identidade, tendo o mesmo se 

mostrado interessado em sua realização, por entender a contribuição que poderia trazer para o 

seu conhecimento acerca da situação em que se encontrava o negócio. 

No momento da entrevista, realizada na propriedade do produtor situada no município 

de São Lourenço do Sul (RS), fez-se uma explanação prévia dos seus objetivos, assim como 

uma breve abordagem sobre a temática do estudo e da importância das informações a serem 

prestadas, que apesar de serem simples e rotineiras ao produtor rural, seriam de grande valia 

para a pesquisa. Com isso, gerou-se um clima favorável à realização da entrevista, sendo esta 

orientada pelo roteiro de pesquisa. 

Para a validação do instrumento de pesquisa foram realizados dois pré-testes, junto ao 

técnico agrícola e a colaboradora responsável pelo controle e desenvolvimento do crédito 

rural da Cooperativa, pois, como preconiza Yin (2005), o pré-teste tem como objetivo 

verificar a operacionalidade do roteiro de entrevista, prevenir dificuldades e problemas que 

podem ocorrer na condução da pesquisa. 

O instrumento de pesquisa foi estruturado em seções (Apêndice A): levantamento de 

dados pessoais (dados de identificação do entrevistado); levantamento de dados 

familiares/sociais (informações relativas à atividade familiar, para averiguar a incorporação de 

pessoas ao trabalho); levantamento de informações ambientais (consciência e prática de 

cuidados ambientais, para examinar o uso dos recursos da natureza no processo de produção) 

e levantamento econômico-financeiro (informações das finanças pessoais e familiares), 
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verificando-se a contribuição do crédito rural na produção agrícola (alimento) e no resultado 

do agricultor (tomador de crédito). 

Por meio dos documentos disponibilizados pela Cooperativa de Crédito e de 

elementos obtidos na entrevista com o produtor rural, chegou-se à composição dos elementos 

patrimoniais na data-base de 31/07/2013, bem como a projeção da receita bruta do 

empreendimento e a composição dos custos e das despesas para o período de 01/08/2013 a 

31/07/2014, o que possibilitou a elaboração de demonstrações contábeis com a utilização do 

método do “Balanço Perguntado” (Inquired Balance Sheet), em conformidade com os 

ensinamentos de Kassai (2004). 

 

4. Apresentação e Análise dos Dados 

 

Nesse capítulo apresenta-se a caracterização do produtor rural; aspectos 

socioambientais relacionados com a atividade desenvolvida na propriedade e posicionamento 

econômico-financeiro (balanço perguntado).  

 

4.1. Caracterização do produtor rural 

 

A caracterização do produtor rural é apresentada no Quadro 1. A unidade produtiva é 

composta por dois integrantes da família e não tem funcionários. O produtor rural tem trinta e 

três anos, possui ensino fundamental e trabalha há cerca de 14 (quatorze) anos na atividade. 

Não é casado, tem dois filhos e uma irmã que não vivem com ele. Produz milho, contando 

com financiamento do PRONAF Custeio Agrícola para alimentação de seus bovinos leiteiros, 

de cuja atividade obtém o seu sustento. Herdou o ofício de seus pais, produtores rurais hoje 

aposentados, com os quais vive. 

A propriedade está situada no município de São Lourenço do Sul/RS, na localidade 

denominada de Pedrinhas, tem 28,8 ha e pertence à família há mais de sessenta anos, estando 

atualmente em nome de seu pai. No entanto, o produtor tem carta de arrendamento o que lhe 

permite obter o Modelo 15 (talão de notas utilizado pelos produtores rurais em suas 

transações comerciais e industriais). 
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Quadro 1: Caracterização do Produtor Rural 
Descrição Produtor Rural 

Produto Comercializado Leite 

Município São Lourenço do Sul 

Área da Propriedade (em ha) 28,8ha 

Idade 33 anos 

Escolaridade Ensino Fundamental 

Estado Civil Solteiro 

Filhos Dois 

Familiares na Atividade Pai (ajuda a gerenciar a propriedade). 

Funcionários Não 

Tempo na Atividade 

 
14 anos 

Dependência Financeira do PRONAF Média 

Utilidade do Crédito 
Desconto na compra de sementes e 

insumos 

Preocupação com a Qualidade dos Produtos Média 

Dificuldades Relatadas Migrar para outra atividade e mão de obra 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Atua sozinho em todas as atividades operacionais, desde o trato com os animais, 

plantio, semeadura e colheita do milho. Realiza, também, a ordenha das vacas leiteiras duas 

vezes ao dia e entrega o leite à Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul - 

COOPAR, localizada também no município de São Lourenço do Sul, a qual industrializa o 

leite e o revende aos comerciantes. Tem auxílio de seu pai nas atividades gerenciais. 

Efetua o pagamento à vista dos insumos de produção com os recursos do crédito rural 

PRONAF Custeio Agrícola, reconhecendo que existe dependência financeira dos recursos 

provenientes do custeio agrícola tomado anualmente na Cooperativa de Crédito. Segundo o 

produtor, o crédito tomado na linha de custeio agrícola é importante para a produção. 

Esclarece que 

“é fácil, pois a renovação ocorre automaticamente todo o ano. Necessito deste 

recurso pois é difícil a reserva mensal de dinheiro para pagamento de sementes e 

insumos para a produção. Daí quando chega a época já tem o dinheiro na 

Cooperativa e posso pagar à vista e conseguir desconto”. 

 

 

4.2. Aspectos socioambientais 

 

Na entrevista realizada o produtor rural mencionou que a atividade era desenvolvida 

pelas gerações anteriores, sendo que a propriedade originalmente possuía 153 ha e foi 

dividida para os três filhos (seu pai e mais dois irmãos). A filha de sete anos e o filho de três 

anos não vivem no mesmo município. O produtor acredita que o menino, pelas preferências 
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que já demonstra, irá seguir na atividade rural, mas entende que ainda são crianças e que têm 

livre arbítrio para escolherem a profissão que terão no futuro. 

Sua irmã, oito anos mais velha, mora em outra cidade, tem formação superior em 

economia e trabalha em uma instituição financeira, não demonstrando interesse em se dedicar 

à atividade rural, contrariando a expectativa de seu pai. 

Dessa forma, atualmente vivem na propriedade o produtor e seus pais. As decisões 

relativas ao que produzir e como produzir, que insumos adquirir e que técnicas utilizar, bem 

como a forma de comercializar o leite produzido na propriedade, são tomadas em conjunto 

por ambos, pai e filho. 

Atualmente é produzido milho para a alimentação dos animais (pecuária leiteira) e há 

uma pequena horta para alimentação da família, com a produção de pepino, abóbora, cenoura, 

alface, repolho, feijão de vagem etc. 

Quando as condições de clima e de produção são favoráveis, é possível à venda de 

parte do milho produzido, mas essencialmente é para silagem. O milho é do tipo verde, 

portanto não é possível utilizá-lo para fabricar farinha. São produzidas entre 300 e 400 

toneladas de silagem de milho por ano. 

Para o produtor,  

“o plantio realizado é misto, ou seja, parte direto (onde não realizo intervenções 

na terra, somente aplico o secante e a palha faz a sombra) e parte convencional 

(onde é necessário preparar a terra, virar a terra com arado e passar o disco. 

Este tipo seca mais rápido, após as chuvas a terra fica lavada. No plantio direto o 

ideal é não colocar o animal porque soca a terra, este método é mais econômico e 

rápido). 
 

Na entrevista realizada com o produtor, este esclareceu que os equipamentos agrícolas 

mais utilizados na propriedade são mecânicos, como tratores e roçadeiras, mas também 

existem equipamentos manuais como enxadas e foices, e de tração como arado e grade. Trata-

se de uma evolução verificada de geração em geração, pois os seus antecessores utilizavam, 

sobretudo, equipamentos manuais e de tração. 

Ainda conforme relato do produtor, houve um avanço tecnológico após a inclusão da 

família no PRONAF, pois com a operação de investimento – PRONAF Mais Alimentos do 

BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), foi possível adquirir o 

trator e a ensiladeira, ambos seminovos, mas em bom estado de conservação e que auxiliam 

bastante no dia a dia da atividade rural, permitindo mais celeridade e requerendo menos 

esforço físico. 
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Relata dificuldades, pois tem compromissos financeiros e trabalha sozinho na 

operacionalização, mas não consegue abdicar da atividade leiteira e migrar para outra cultura. 

Não tem intenção em sair do campo, pois convive com esta atividade desde criança. Descreve 

que a afeição à terra e ao trabalho é condição relevante para permanecer na profissão e no 

campo. 

Quanto ao dia a dia na atividade rural o produtor salienta:  

“o leite ocupa muito o tempo, não tem final de semana ou feriado, todo o dia é 

preciso realizar a ordenha, duas vezes ao dia, se não o animal sente falta, e se 

tirar apenas uma vez ao dia, a produção perde a qualidade e regularidade. 

Demoro em média quase duas horas para cada ordenha e lavagem do material, 

são realizadas duas vezes ao dia, uma às 5h e outra às 18h, ainda tem mais o 

trato com os animais e o cultivo da terra, passo o dia todo envolvido”. 
 

O leite é armazenado em um tanque de inox com motor de freezer, termômetro e 

resfriador que o mantém a uma temperatura de 2 a 4 graus centígrados, sendo recolhido de 

dois em dois dias pela COOPAR. Devido ao grande compromisso com a produção de leite, o 

produtor não esconde o desejo de deixar de produzi-lo e cultivar soja, seja pelo menor 

envolvimento, seja pelo preço alto que o mercado oferece.  

O produtor menciona que os técnicos da Cooperativa COOPAR visitam a propriedade 

eventualmente para verificar se há necessidade de auxílio técnico especializado. No entanto, o 

sindicato rural e a Cooperativa de Crédito não prestam o mesmo apoio. Existe parceria entre a 

COOPAR e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, para dias de 

campo (visita a uma propriedade, com realização de palestras para esclarecimentos sobre o 

melhor manejo do solo e a produção de alimentos), bem como para realização de excursões 

para participar de feiras etc. 

O produtor comenta, também, que a Cooperativa de Crédito o convida para atividades 

relacionadas aos Programas Sociais e para obter melhores esclarecimentos sobre a função da 

Cooperativa, mas devido ao seu envolvimento com a atividade operacional não há 

disponibilidade de tempo para participar em quaisquer eventos relacionados. 

Com relação às questões ambientais, constatou-se que o produtor não utiliza 

equipamentos de proteção (luvas, botas, roupa especial etc.), apesar de ter conhecimento dos 

prejuízos que os produtos químicos podem gerar à sua saúde, à sua família e aos 

colaboradores. 

A água utilizada pela família é proveniente de poço artesiano, portanto, não pagam 

pela água consumida. Também existem dois açudes que ocupam aproximadamente meio 
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hectare que são utilizados pelos animais, apesar disso não há análise da qualidade da água. 

Existe irrigação apenas para as hortaliças produzidas para consumo familiar.  

O produtor desconhece a existência de incentivo governamental quanto aos cuidados 

em relação ao meio ambiente. Há, também, poucas medidas adotadas quanto ao 

desmatamento. Existe plantio de eucalipto e de mata nativa, porém em metragem não 

conhecida pelo produtor. 

Há uma eliminação parcial de dejetos na água ou no solo, bem como reciclagem de 

materiais. As embalagens de agrotóxicos (inseticidas, fungicidas e herbicidas) são lavadas 

com a água do açude e guardadas. Os resíduos são colocados dentro do pulverizador para 

utilização posterior. 

O produtor menciona que na zona rural não existe saneamento ambiental e sim fossas 

construídas em volta das casas, com canos que conduzem os dejetos para um buraco feito no 

solo, tomando-se o cuidado para não haver ligação com nascentes ou reservas de água. Sem 

embargo, não pode afirmar o quanto o solo e o próprio lençol freático estão contaminados. 

A empresa fornecedora dos agrotóxicos recolhe as embalagens usadas uma vez ao ano, 

em local pré-determinado e anunciado na rádio comunitária. Há controle e registro da 

empresa em relação à quantidade de embalagens fornecidas ao produtor e efetivamente 

devolvidas. Na percepção do produtor a empresa revela sua preocupação com o recolhimento, 

pois anuncia em rádio o dia em que estará na região. 

Não existem resíduos decorrentes da plantação, uma vez que tudo é consumido pelos 

animais. O plástico utilizado para cobrir a silagem é utilizado por vários anos e após o término 

de sua vida útil é queimado. 

Há, na medida do possível, uma redução dos insumos e substituição de insumos 

químicos por insumos orgânicos, utilizando-se o esterco dos animais para complemento da 

adubação. Este esterco é acumulado em local reservado no campo e uma vez ao ano é 

colocado na lavoura. 

Ao ser indagado sobre a existência de excedente na produção, o produtor explicou que 

não ocorre produção excedente, acrescentando:  

“os animais comem tudo, não existe sobra de silagem. Alguns animais 

descartados da produção, devido à idade avançada, são abatidos na própria 

propriedade e sua carne consumida pela família”. 

 
 

A produção agrícola consegue ser suficiente para o sustento do grupo familiar. 

Contudo, observa-se um círculo vicioso, pois apesar de ser um recurso financeiro de baixo 
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custo ao produtor, o mesmo está dependente do valor de fontes externas para custear sua 

lavoura e produzir o seu sustento. Esta foi a maior dificuldade relatada pelo produtor rural 

para o desenvolvimento de suas atividades. 

A Cooperativa COOPAR tem regras rígidas e oferece uma bonificação pela qualidade 

do leite. Para R$ 0,71 (setenta e um centavos) pelo litro e há uma bonificação de R$ 0,03 (três 

centavos) quando existe controle bacteriano, resfriador a granel e célula somática. 

Quando possível, há a produção do azevém que é próprio para o leite. Segundo o 

produtor,  

“é um pasto verde com bastante proteína, e de uma pastagem para outra se 

percebe a diferença no leite”. 

 
 

Pelos depoimentos do produtor e pelas observações realizadas in loco, pode se 

mencionar que há preocupação pela qualidade do leite produzido na propriedade, o que está 

relacionado ao sistema de produção agrícola. 

4.3. Balanço Perguntado 

 

Utilizando-se como premissa a metodologia do Balanço Perguntado e tendo por base 

os documentos disponibilizados na Cooperativa de Crédito, apontamentos realizados pelo 

produtor e elementos obtidos na entrevista com o mesmo, foi possível chegar-se à composição 

patrimonial do empreendimento na data-base de 31/07/2013, conforme apresentado na Tabela 

1. Como pode ser observado, o produtor rural tinha em 31/07/2013 disponibilidades em caixa, 

em banco e em poupança o valor de R$ 14.036,47 (quatorze mil, trinta e seis reais e quarenta 

e sete centavos), além de crédito líquido proveniente da venda do leite no valor de R$ 

3.565,28 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), valor que varia 

conforme a produção diária. 

 

O produtor contribui ainda ao Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal 

do RS – FUNDESA, que é retido na fonte, cujo valor era de R$ 56,28 (cinquenta e seis reais e 

vinte e oito centavos). Também tem um estoque de bovinos, de ração e de milho avaliados em 

R$ 19.280,00 (dezenove mil duzentos e oitenta reais), a preços de reposição na data da 

entrevista. 
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Tabela 1: Balanço Patrimonial em 31/07/2013 (R$ 1,00) 
1. ATIVO   2. PASSIVO   

1.1 Ativo Circulante 37.165,89 2.1 Passivo Circulante 12.459,96 

1.1.1 Disponibilidades 14.036,47 2.1.1 Empréstimos 11.599,96 

1.1.1.1 Caixa 6.422,97 2.1.1.1 PRONAF Custeio Milho 6.800,00 

1.1.1.2 Conta Movimento 2.014,74 2.1.1.2 PRONAF Invest. BNDES 1.250,00 

1.1.1.3 Poupança 5.598,76 2.1.1.3 Crédito Geral – Veículo 3.549,96 

1.1.2 Créditos 3.621,56 2.1.2 Salários a pagar 678,00 

1.1.2.1 Duplicatas a receber – Leite 3.565,28 2.1.2.1 Pró-labore a pagar 678,00 

1.1.2.2 Fac/Fundesa Retidos na Fonte 56,28 2.1.3 Encargos a recolher 82,00 

1.1.3 Estoque 19.280,00 2.1.3.1 Funrural a recolher 82,00 

1.1.3.1 Rebanhos 15.280,00 2.1.3.2 Fac/Fundesa a recolher 0.00 

1.1.3.2 Estoque de insumos 4.000,00 2.1.4 Contas a pagar 100,00 

1.1.4 Despesas Antecipadas 227,86 2.1.4.1 Energia elétrica 100,00 

1.1.4.1 Seguros a realizar PROAGRO 227,86 2.2 Passivo Não-Circulante 13.941,71 

1.2 Ativo Não-Circulante 91.324,64 2.2.1 Empréstimo 13.941,71 

1.2.1 Investimentos 1.795,10 2.2.1.1 PRONAF Invest. BNDES 6.250,00 

1.2.1.1 Capital Social Coop. de Crédito 1.795,10 2.2.1.2 Crédito Geral – Veículo 7.691,71 

1.2.2 Imobilizado 89.529,54 2.3 Patrimônio Líquido 102.088,86 

1.2.2.1 Bens Móveis e Imóveis 162.360,33 2.3.1 Capital Social 101.207,26 

1.2.2.1.1 Veículos 71.428,33 2.3.2 Reservas de Lucros 881,60 

1.2.2.1.2 Máquinas e Acessórios 50.020,00 2.3.2.1 Reservas de Lucros 881,60 

1.2.2.1.3 Rebanhos 40.912,00     

1.2.2.2 (-) Depreciação/Exaustão -72.830,79     

1.2.2.2.1 (-) Veículos -47.508,92     

1.2.2.2.2 (-) Máquinas e Acessórios -24.640,00     

1.2.2.2.3 (-) Rebanhos -681,87     

TOTAL DO ATIVO 128.490,53 TOTAL DO PASSIVO + PL 128.490,53 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a determinação do BACEN (2012) todo crédito de PRONAF é 

concedido mediante a contratação de seguro agrícola do Programa de Garantia da Atividade 

Agropecuária - PROAGRO. Nesse sentido, contabilizou-se o valor de R$ 227,86 (duzentos e 

vinte e sete reais e oitenta e seis centavos) na conta Despesas Antecipadas, que serão 

apropriados como despesas no exercício 2013/2014, tendo em vista que o seguro tem validade 

enquanto a operação de crédito estiver vigente. Com isso, o Ativo Circulante representa o 

valor de R$ 37.165,89 (trinta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e nove 

centavos).  

No Ativo Não Circulante considerou-se o investimento (quota parte) no capital social 

da Cooperativa de Crédito no valor de R$ 1.795,10 (hum mil setecentos e noventa e cinco 

reais e dez centavos) sujeito a rendimentos e que funciona como uma previdência privada, 

com regras para resgate em longo prazo.  

Também se chegou a um montante de R$ 162.360,33 (cento e sessenta e dois mil, 

trezentos e sessenta reais e trinta e três centavos) correspondentes ao Imobilizado (bens 
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móveis e imóveis) composto por veículos (automóvel de passeio e tratores), máquinas e 

acessórios (utilizados na atividade rural) e rebanhos. 

As depreciações foram calculadas conforme determina a Receita Federal do Brasil 

(BRASIL, 2013), considerando-se o prazo de vida útil (anos) e a taxa anual de depreciação 

como segue: para os rebanhos e veículos de passeio foi considerada uma taxa de depreciação 

anual de 20%, para as máquinas e acessórios 10% ao ano e para veículos tratores 25% ao ano. 

A título de Passivo Circulante apurou-se o valor de R$ 12.516,24 (doze mil, 

quinhentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) decorrentes de três tipos de 

empréstimos que o produtor tem junto a instituições financeiras: PRONAF Investimentos 

BNDES (taxa de 2% ao ano e oito parcelas anuais) cujo objeto de financiamento é uma 

ensiladeira forrageira utilizada para produção de silagem ou no trato diário de animais, no 

valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais); custeio PRONAF agrícola para 

produção de milho no valor de R$ 6.800,00 (seis mil oitocentos reais), sujeito à taxa de 1,5% 

ao ano e com vencimento único; e financiamento de automóvel ano/modelo 2012/2013, em 48 

parcelas mensais, com taxa de 1,39% ao mês, cuja dívida era de R$ 3.549,96 (três mil 

quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos). 

O valor de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) financiados pela Cooperativa de 

Crédito ao pequeno produtor para custear a produção de milho necessário para a alimentação 

do gado leiteiro, é composto das seguintes rubricas (Tabela 2).  

Tabela 2: Orçamento Simplificado – Produção de 8 ha de milho – (R$ 1,00) 
FASES DO EMPREENDIMENTO VALOR FINANCIADO 

Preparo do solo 240,00 

Plantio 2.960,00 

Tratos culturais 1.920,00 

Colheita 160,00 

Serviços 1.520,00 

TOTAL 6.800,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do montante liberado para o custeio da produção de milho, R$ 240,00 (duzentos e 

quarenta reais) se destinavam ao preparo do solo (adubação de base); R$ 2.960,00 (dois mil, 

novecentos e sessenta reais) para o plantio (sementes, fertilizantes e defensivos); R$ 1.920,00 

(hum mil, novecentos e vinte reais) para os tratos culturais (fertilizantes e defensivos); R$ 

160,00 (cento e sessenta reais) destinados à colheita (combustível) e R$ 1.520,00 (hum mil, 

quinhentos e vinte reais) para pagamento de serviços (preparo de solo, plantio, tratos culturais 

e colheita). 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Accounting for a small farmer of food: use of Inquired Balance Sheet 

Severo, P.S.; Tinoco, J.E.O.; Ott, E. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Apr/Jun. - 2017.                                                  ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

60 

Foi considerado como pró-labore o valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito 

reais) conforme salário mínimo nacional (2013) e o Fundo de Assistência ao Trabalhador 

Rural (FUNRURAL) de R$ 82,00 (oitenta e dois reais). Segundo a Lei Complementar n
o
 11 

de 1971 o FUNRURAL é subordinado ao Ministro do Trabalho e a Previdência Social. 

Também denominado Contribuição Social Rural é uma contribuição social destinada a custear 

o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incluindo a saúde, o amparo assistencial e a 

previdência social, sendo um tributo cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural 

(de 2,3% a 2,85%) descontado pelo adquirente da produção no momento da comercialização. 

O FUNDESA no valor de R$ 56,28 (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) 

constitui uma contribuição obrigatória, e é administrado por entidades empresariais e 

destinado a promover ações preventivas contra possíveis problemas sanitários como, por 

exemplo, a febre aftosa e a gripe das aves. 

Também se registrou uma estimativa de despesa com energia elétrica no valor de R$ 

100,00 (cem reais) ao mês, tendo em vista que o produtor tem resfriador de leite e 

ordenhadeira, ambos elétricos. 

No Passivo Não-Circulante foram considerados os empréstimos em longo prazo 

(PRONAF Invest. BNDES e Crédito geral veículo) no valor de R$ 13.941,71 (treze mil, 

novecentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). O Patrimônio Líquido apurado 

pela diferença entre o total do ativo e total do passivo resultou no montante de R$ 102.088.86 

(cento e dois mil oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos). Considerando o valor do capital 

social de R$ 101.207,26 (cento e um mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos) tem-se 

o valor de R$ 881,60 (oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) a título de lucros 

acumulados (reservas). 

Conforme apurado na entrevista, o produtor obtém uma média diária de produção de 

163,13 litros de leite com a ordenha de 16 a 18 vacas. Considerando o valor de R$ 0,74 

(setenta e quatro centavos) por litro praticado na região, realiza uma receita média de R$ 

120,72 (cento e vinte reais e setenta e dois centavos) diários; R$ 3.621,56 (três mil, seiscentos 

e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) mensais e R$ 43.458,72 (quarenta e três mil, 

quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) anuais. 

Projetando-se o período de doze meses (01/08/2013 a 31/07/2014), o produtor geraria, 

portanto, uma receita bruta no valor de R$ 43.458,72 (quarenta e três mil, quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos) relativos à venda de leite. A partir desta 

receita operacional bruta chegou-se à seguinte Demonstração do Resultado do Exercício. 
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Tabela 3: Demonstração do Resultado do Exercício Projetada   (R$ 1,00) 
DESCRIÇÃO 2014 AV (%) 

1. Receitas Operacionais Brutas 43.458,72 100,00 

1.1 (+) Venda de Leite 43.458,72 100,00 

1.2 (-) Deduções da Receita Bruta -1.659,36 3,82 

1.2.1 (-) Funrural -984,00 2,26 

1.2.2 (-) FAC/Fundesa -675,36 1,55 

1.3 (=) Receitas Operacionais Líquidas 41.799,36 96,18 

2. (-) Custos (Despesas) dos Produtos Vendidos 29.038,69 66,82 

2.1 (-) Custos (Despesas) Fixos -1.200,00 2,76 

2.2 (-) Custos (Despesas) da Lavoura -8.800,00 20,25 

2.3 (-) Depreciação e Exaustão -19.038,69 43,81 

3. (=) Resultado Operacional Bruto (1-2) 12.760,67 29,36 

4. (-) Despesas Operacionais -9.905,40 22,79 

4.1 Pró-labore -8.136,00 18,72 

4.2 Seguro PROAGRO -227,86 0,52 

4.3 Juros  -1.541,54 3,55 

5. Resultado Operacional (3-4) 2.855,27 6,57 

6. Resultado Não Operacional 251,31 0,58 

6.1 Rendimentos Recebidos Capital Social Cooperativa de Crédito 251,31 0,58 

7 (=) Resultado Líquido do Exercício 3.106,58 7,15 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Do montante de receita operacional bruta projetada, há uma dedução no valor de R$ 

1.659,36 (hum mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) referente ao 

Funrural e FAC/Fundesa.  

Os custos (despesas) dos produtos vendidos somam R$ 29.038,69 (vinte e nove mil, 

trinta e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) 

decorrentes de custos (despesas) fixos (energia elétrica); R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos 

reais) relativos a custos (despesas) com lavoura (custeio PRONAF e consumo de estoque 

inicial) e R$ 19.038,69 (dezenove mil trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) relativos 

às depreciações dos veículos, máquinas e equipamentos. Os custos (despesas) dos produtos 

vendidos representam 66,82% da receita operacional bruta.   

As despesas operacionais, considerando-se pró-labore, seguro PROAGRO e juros 

incidentes sobre as três operações de crédito vigentes foram estimadas em R$ 9.926,11 (nove 

mil, novecentos e vinte e seis reais e onze centavos), o que equivale a 22,79% da receita 

operacional bruta. Sobre o valor investido na Cooperativa de Crédito considerou-se uma 

distribuição de sobras e juros sobre o capital social no valor de R$ 251,31 (duzentos e 

cinquenta e um reais e trinta e um centavo) que será depositado na conta capital e servirá 

como uma previdência privada ao produtor. Com o montante da receita bruta da venda de 

leite projetada e os custos (despesas) projetados para o período de 01/08/2013 a 31/07/2014, 
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verifica-se que o produtor obterá um lucro líquido no valor de R$ 3.106,58 (três mil cento e 

seis reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, de 7,15% sobre a receita operacional bruta.  

Partindo da projeção do resultado e considerando-se o crédito concedido para custeio 

da lavoura de milho e mantidos os mesmos critérios adotados na elaboração do Balanço 

Patrimonial em 31/07/2013, fez-se a projeção do Balanço Patrimonial em data de 31/07/2014, 

conforme Tabela 4.  

 

Tabela 4: Balanço Patrimonial Projetado para 31/07/2014 (R$ 1,00) 
1. ATIVO   2. PASSIVO   

1.1 Ativo Circulante 48.135,25 2.1 Passivo Circulante 6.335,32 

1.1.1 Disponibilidades 26.309,76 2.1.1 Empréstimos 4.799,96 

1.1.1.1 Caixa 500,00 2.1.1.1 PRONAF Inv. BNDES 1.250,00 

1.1.1.2 Conta Movimento 6.514,74 2.1.1.2 Crédito Geral – Veículo 3.549,96 

1.1.1.3 Poupança 19.295,02 2.1.2 Salários a pagar 678,00 

1.1.2 Créditos 4.296,92 2.1.2.1 Pró-labore a pagar 678,00 

1.1.2.1 Duplicatas a receber – Leite 3.565,28 2.1.3 Encargos a recolher 757,36 

1.1.2.2 Fac/Fundesa Retidos na Fonte 731,64 2.1.3.1 Funrural a recolher 82,00 

1.1.3 Estoque 17.280,00 2.1.3.2 Fac/Fundesa a recolher 675,36 

1.1.3.1 Rebanhos 15.280,00 2.1.4 Contas a pagar 100,00 

1.1.3.2 Estoque de insumos 2.000,00 2.1.4.1 Energia elétrica 100,00 

1.1.4 Despesas Antecipadas 248,57 2.2 Passivo Não-Circulante 9.141,75 

1.1.4.1 Seguros a real. – PROAGRO 248,57 2.2.1 Empréstimo 9.141,75 

1.2 Ativo Não-Circulante 72.537,26 2.2.1.1 PRONAF Inv. BNDES 5.000,00 

1.2.1 Investimentos 2.046,41 2.2.1.2 Crédito Geral – Veículo 4.141,75 

1.2.1.1 Capital Social Coop. de Créd. 2.046,41 2.3 Patrimônio líquido 105.195,44 

1.2.2 Imobilizado 70.490,85 2.3.1 Capital Social 101.207,26 

1.2.2.1 Bens Móveis e Imóveis 162.360,33 2.3.2 Reservas de Lucros 3.988,18 

1.2.2.1.1 Veículos 71.428,33 2.3.2.1 Reserva de Lucros 3.988,18 

1.2.2.1.2 Máquinas e Acessórios 50.020,00     

1.2.2.1.3 Rebanhos 40.912,00     

1.2.2.2 (-) Depreciação/Exaustão -91.869,48     

1.2.2.2.1 (-) Veículos -53.107,08     

1.2.2.2.2 (-) Máquinas e Acessórios -30.580,00     

1.2.2.2.3 (-) Rebanhos -8.182,40     

TOTAL DO ATIVO 120.672,51 TOTAL DO PASSIVO + PL 120.672,51 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Balanço Patrimonial projetado em 31/07/2014 revela um aumento no Patrimônio 

Líquido (PL) de R$ 102.088,86 (cento e dois mil, oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) 

para R$ 105.195,44 (cento e cinco mil, cento e noventa e cinco reais, quarenta e quatro 

centavos), ou seja, de R$ 3.106,58 (três mil cento e seis reais e cinquenta e oito centavos) 

correspondentes ao valor do lucro líquido projetado conforme consta na Demonstração do 

Resultado do Exercício.  Na prática o montante alocado como depreciação no valor de R$ 

19.038,69 (dezenove mil, trinta e oito reais e sessenta e nove centavos) não é reservado pelo 

produtor para futura aquisição ou reparo nas máquinas e nos equipamentos, sendo 
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considerado como resultado líquido pelo mesmo. Este valor, adicionado ao lucro líquido 

obtido no ano perfaz o montante de R$ 22.145,27 (vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco 

reais e vinte e sete centavos) que o produtor considera como sendo seu lucro.  Dessa forma, 

conforme a projeção realizada, o produtor rural receberá o equivalente a distribuição de lucros 

(R$ 22.145,27) mais o pró-labore (R$ 8.136,00) o montante de R$ 30.281,27 (trinta mil 

duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos) o que representa uma remuneração 

mensal de R$ 2.523,44 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos). 

Com base nos valores projetados para 31/07/2014 que serviram de base para a 

elaboração da Demonstrado do Resultado do Exercício, pode se determinar o montante de 

valor adicionado pelas atividades desenvolvidas na propriedade e a forma de sua distribuição, 

conforme consta na Tabela 5. 

Tabela 5: Demonstração do Valor Adicionado Projetado para 31/07/2014 - (R$ 1,00) 
DESCRIÇÃO 2014 AV (%) 

1. RECEITAS 43.710,03 100,00 

1.1 Vendas de mercadoria, produtos e serviços 43.458,72 99,43 

1.2 Não operacionais  251,31 0,57 

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI) 10.000,00 22,88 

2.1 Custos das mercadorias e serviços vendidos  8.800,00 20,13 

2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 1.200,00 2,75 

3. VALOR ADICIONADO BRUTO - VAB - (1-2) 33.710,03 77,12 

4. RETENÇÕES 19.038,69 43,56 

DESCRIÇÃO 2014 AV (%) 

4.1 Depreciação, amortização e exaustão 19.038,69 43,56 

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO - VAL - PRODUZIDO (3-4) 14.671,34 33,56 

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 0,00 0,00 

7. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 14.671,34 33,56 

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  14.671,34 100,00 

8.1 Pessoal e encargos 8.136,00 55,46 

8.2 Impostos, taxas e contribuições 1.887,22 12,86 

8.3 Juros  1.541,54 10,51 

8.4 Lucros retidos  3.106,58 21,17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No período de 01/08/2013 a 31/07/2014 o produtor rural gerará um valor adicionado 

líquido de R$ 14.671,34 (quatorze mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro 

centavos), sendo que 55,46% desse valor será distribuído a título de pró-labore; 12,86% para a 

cobertura de gastos com impostos, taxas e contribuições; 10,51% para juros e os restantes 

21,17% retidos na propriedade em forma de lucro líquido gerado no período. 
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Finalmente, com os dados utilizados na elaboração das demonstrações anteriores, foi 

possível elaborar a Demonstração dos Fluxos de Caixa do período pelo método direto (Tabela 

6).  

 

Tabela 6: Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/07/2014 - (R$ 1,00) 
1. ENTRADAS 43.458,72 

Recebimento de Vendas 43.458,72 

2. SAÍDAS 31.185,43 

Insumos / Matéria-prima 6.800,00 

Salários / Pró-labore 8.136,00 

Água / Energia Elétrica 1.200,00 

Amortização de Dívidas 11.599,96 

Impostos, Taxas e Contribuições 984,00 

Fundesa 675,36 

Juros  1.541,54 

Seguros 248,57 

3. SALDO DO PERÍODO (1-2) 12.273,29 

4. SALDO INICIAL 14.036,47 

5. SALDO FINAL 26.309,76 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

O produtor tem entradas estimadas de R$ 43.458,72 (quarenta e três mil, quatrocentos 

e cinquenta e oito reais, setenta e dois centavos), correspondentes a 11/12 dos recebimentos 

da safra de 2013/2014, acrescido do valor a receber em 31/07/2013 efetivamente recebível no 

início da safra 2013/2014, para realizar a efetiva produção e venda da safra 2013/2014, bem 

como amortizar dívidas de longo prazo contabilizadas em 31/07/2013. 

Ao final da safra de 2013/2014, se ocorrer como projetado, o saldo em caixa, banco, 

poupança, ou seja, as disponibilidades terão um acréscimo expressivo, passando de R$ 

14.036,47 (quatorze mil, trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) para R$ 26.309,76 

(vinte e seis mil trezentos e nove reais e setenta e seis centavos). 

 

5. Considerações Finais 

 

O objetivo desse estudo foi aplicar a metodologia do Balanço Perguntado para auxiliar 

um pequeno produtor de leite, cuja propriedade rural de 28,8 ha está localizada no município 

de São Lourenço do Sul (RS), a avaliar a posição financeira, econômica e socioambiental de 

seu negócio.  

O produtor realiza todas as atividades no dia a dia, cuidando do trato dos animais, do 

plantio, semeadura e colheita do milho para alimentação do gado leiteiro. A ordenha das 

vacas é feita duas vezes ao dia, e o leite é mantido a uma temperatura de 2 a 4 graus sendo 
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entregue para a Cooperativa Mista dos Pequenos Agricultores da Região Sul (COOPAR) do 

mesmo município, encarregada da industrialização e comercialização do leite. Para custear o 

plantio do milho destinado à alimentação do gado leiteiro, o produtor conta com recursos 

provenientes do PRONAF, obtidos em uma Cooperativa de Crédito da qual é associado. 

Informações obtidas na entrevista realizada com o produtor, dão conta da utilização na 

propriedade de equipamentos agrícolas mecânicos como tratores e roçadeiras, além de 

equipamentos manuais (enxadas e foices) e de tração (arado e grade). A inclusão da família 

no PRONAF permitiu um avanço tecnológico proporcionando-lhes a aquisição de trator e 

ensiladeira, o que resultou em maior celeridade no trabalho e menor esforço físico. 

 

No que concerne às questões ambientais, constatou-se, na visita realizada na 

propriedade rural, que o produtor não utilizada equipamentos de proteção, estando sujeito aos 

efeitos nocivos da manipulação de produtos químicos. Dejetos são eliminados parcialmente 

na água ou no solo. As embalagens de agrotóxicos são lavadas com a água do açude e 

guardadas. Os resíduos são colocados dentro de pulverizador para futura utilização. 

O produtor relatou a existência na zona rural de problemas com saneamento 

ambiental, cujo solo e o próprio lençol freático podem ser contaminados. Esclareceu que não 

existem resíduos decorrentes da plantação, pois tudo é consumido pelos animais. O plástico 

utilizado para cobrir a silagem é utilizado por vários anos, sendo queimado após a sua vida 

útil. Há, também, uma preocupação com a substituição de insumos químicos por insumos 

orgânicos, utilizando-se o esterco dos animais para complemento da adubação.  

No âmbito financeiro e econômico, a aplicação da metodologia do Balanço 

Perguntado permitiu chegar-se à composição patrimonial do negócio em 31 de julho de 2013 

e a projeção da receita e custos/despesas no período de 01 de agosto de 2013 a 31 de julho de 

2014, o que possibilitou a elaboração da Demonstração do Resultado do Exercício; do 

Balanço Patrimonial; da Demonstração do Valor Adicionado e da Demonstração dos Fluxos 

de Caixa da propriedade rural.  

 Na comparação dos Balanços Patrimoniais dos dois períodos, constatou-se que o valor 

do patrimônio líquido cresceu apenas 3% no período, enquanto as disponibilidades tiveram 

um incremento na ordem de 87%, em decorrência da contabilização e não desembolso do 

valor das depreciações, amortizações e exaustão. Na Demonstração do Valor Adicionado 

verificou-se que o valor adicionado líquido do negócio representou 33,5% sobre a receita 

bruta projetada, sendo a maior parcela destinada ao custeamento de pessoal.  
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 Considerando a questão da sustentabilidade do produtor rural, representado nesse 

estudo por um pequeno produtor de leite, pode se considerar que este enfrenta dificuldades 

para gerar recursos em seu negócio para custear sua lavoura com recursos próprios, sendo 

dependente de crédito de custeio PRONAF, visando garantir um melhor preço para venda do 

produto, ter segurança quanto à possível quebra de safra ou, ainda, para adquirir insumos para 

o plantio. Constata-se que não existe a promoção de educação econômico-financeira que 

permita o gerenciamento da atividade, em médio e longo prazo, com recursos próprios do 

produtor rural.  

Também se observa que o principal problema do homem do campo é a falta de mão de 

obra e a sucessão familiar, pois há uma migração dos filhos dos agricultores do campo para as 

cidades, aliada a grande dificuldade de encontrar mão de obra para trabalhar nas atividades 

rurais, devido ao trabalho manual envolvido e aos poucos atrativos financeiros, culturais e 

educacionais. 

Por fim, considera-se importante ressaltar a contribuição que os profissionais da área 

contábil podem oferecer aos pequenos produtores rurais do país, mediante a utilização da 

metodologia do Balanço Perguntado, em cuja elaboração estes também são protagonistas ao 

responderem as questões que lhes são formuladas, o que lhes permite avaliar a importância de 

manter apontamentos e de implementar controles em suas atividades, mesmo que de modo 

rudimentar, constituindo-se em uma forma de educação financeira.   

Espera-se que os resultados obtidos com o desenvolvimento desta pesquisa 

exploratória possam contribuir, não somente com o produtor rural objeto do estudo mas, 

também, com estudos similares realizados por pesquisadores interessados nessa área, bem 

como incentivar novas pesquisas, sempre com o intuito de avaliar a realidade desse segmento 

que é estratégico para o desenvolvimento do país, e buscar formas de garantir a 

sustentabilidade dos seus negócios, especialmente em se tratando de pequenos produtores 

rurais.   

A título de recomendações para futuros estudos, sugere-se aplicar a metodologia do 

Balanço Perguntado em propriedades rurais com pequenos produtores, por exemplo, de 

alimentos e frutas, ou até mesmo com produtores rurais de porte médio, enquadrados nas 

linhas do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – PRONAMP. 
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APÊNDICE A: Roteiro da Entrevista Aplicada ao Produtor Rural 

 

LEVANTAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

01 Nome do produtor rural:   

02 Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino 
 

03 Qual a data de nascimento? 
 

04 

Qual a escolaridade? 

 

 

(   ) Fundamental (   ) Médio 

(   ) Técnico (   ) Superior 

(   ) Pós Graduação (   ) Outro 

(   ) Incompleto (   ) Completo 
 

05 Qual o tempo na atividade rural? 
 

06 Desde quando trabalha na propriedade atual? 
 

07 Quais as culturas/atividades trabalha? 

(   ) Milho 

(   ) Arroz    

(   ) Leite    

(   ) Outros 

(   ) Soja 

(   ) Pêssego   

(   ) Carne 

Quais?  
 

08 Qual o tamanho da propriedade? 
 

09 A propriedade é própria ou arrendada? 
(   ) Própria (   ) Mista 

(   ) Arrendada  
 

LEVANTAMENTO DE DADOS FAMILIARES E SOCIAIS 

10 A atividade era desenvolvida pelas gerações anteriores? (   ) Não  (   ) Sim 
 

11 Há quanto tempo? 
 

12 Quem administra a propriedade? 
 

13 Como são as tomadas as decisões? 
(   ) Individual  

  (   ) Em conjunto. Por quem? 

14 Sua família é composta por quantas pessoas? 
 

15 Qual o estado civil? 
(   ) Casado (   ) Solteiro 

(   ) Outros  
 

16 Tem filhos? (   ) Não  (   ) Sim 
 

17 É uma atividade familiar? (   ) Não  (   ) Sim 
 

18 Quantas pessoas são envolvidas na produção? 
 

19 
Quem são estas pessoas? (esposa, filhos, empregados, 

meeiros, terceiros a família etc.)  

20 Qual o papel delas?   

21 São assalariadas? (   ) Não  (   ) Sim 
 

22 Em caso de filhos, qual a escolaridade? 

(   ) Fundamental (   ) Médio 

(   ) Técnico (   ) Superior 

(   ) Pós Graduação (   ) Outro 

(   ) Incompleto (   ) Completo 
 

23 

No caso de ainda estudarem, é incentivada a atividade 

rural e a sustentabilidade no currículo escolar, relacionado 

programas em negócios e em práticas sustentáveis? 

(   ) Não  (   ) Sim 
 

24 Os filhos são casados? (   ) Não  (   ) Sim 
 

25 Pretendem continuar na atividade? 
(   ) Não  (   ) Sim 

(   ) Não sabe informar 
 

26 Na mesma propriedade? 
(   ) Não  (   ) Sim 

(   ) Não sabe informar 
 

27 O que os motiva a continuar na atividade?   

28 O que os motiva a migrar do campo à cidade?   

29 
Os alimentos produzidos são vendidos ou utilizados na 

própria propriedade para consumo próprio e dos animais? 

(   ) Vendidos   

(   ) Consumo Próprio 
 

30 A produção agrícola consegue ser suficiente para o (   ) Não  (   ) Sim 
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sustento do grupo familiar? 

31 Existe renda proveniente do plantio do milho?  
(   ) Não  (   ) Sim 

  Qual? 

32 
Há preocupação pela qualidade dos alimentos? 

Relacionam ao sistema de produção agrícola? 

(   ) Não  (   ) Sim 

(   ) Não  (   ) Sim 
 

33 
Quais são os equipamentos agrícolas mais utilizados na 

propriedade? 

(   ) Manuais  

(   ) Tração animal 

(   ) Mecânicos 
 

34 
Houve avanço tecnológico após a inclusão da família no 

PRONAF? 
(   ) Não  (   ) Sim 

 

35 
Qual a maior dificuldade, nos dias atuais, para o produtor 

rural e continuidade da atividade? 
  

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

36 Qual o tipo de plantio realizado? 

(   ) Direto  

(   ) Convencional 

(   ) Misto   

 

 

37 Há reciclagem de materiais? (   ) Não  (   ) Sim 
 

38 Há reutilização da água? (   ) Não  (   ) Sim 
 

39 A água que utiliza na propriedade é adquirida? De quem?  (   ) Não  (   ) Sim 
 

40 Há irrigação na lavoura? (   ) Não  (   ) Sim 
 

41 
Em caso positivo, tem licença do órgão competente 

(FEPAN)? 
(   ) Não  (   ) Sim 

 

42 Quais as medidas adotadas quanto ao desmatamento?    

43 Há eliminação de dejetos na água ou no solo? (   ) Não  (   ) Sim 
 

44 Qual o destino das embalagens de agrotóxicos? 

(   ) Lixo Comum 

(   ) Reciclagem pelo fornecedor 

(   ) Reutilização na propriedade  

(   ) Outro: 
 

45 
Há, na medida do possível, redução dos insumos e 

substituição de insumos químicos por insumos orgânicos? 
(   ) Não  (   ) Sim 

 

46 Há saneamento ambiental? (   ) Não  (   ) Sim 
 

47 
Qual o destino da produção excedente (que não é 

comercializada e nem consumida)?  

(   ) Lixo Comum 

(   ) Reutilização 

(   ) Outro: 
 

48 
Há proteção às pessoas que aplicam produtos tóxicos 

(máscaras, roupa especial, botas etc.)? 

(   ) Não  (   ) Sim 

  Qual? 

49 
Há incentivo governamental quanto aos cuidados ao meio 

ambiente? 

(   ) Não  (   ) Sim 

  Qual? 

LEVANTAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

50 Operações de crédito rural (PRONAF custeio) vigentes: 
 

51 Data da liberação: 
 

52 Valor: 
 

53 Taxa: 
 

54 Periodicidade: 
(   ) Mensal    (   ) Semestral 

(   ) Anual      (   ) Outro: 
 

55 Quantidade de Parcelas: (   ) 01    (   ) 02    (   ) Outro:  
 

56 Carência:   

57 Vencimento Final: 
 

58 Cultura financiada: 

(   ) Milho 

(   ) Arroz    

(   ) Pecuária Leiteira    

(   ) Pecuária de Corte 

(   ) Soja 

(   ) Pêssego   

(   ) Outros 

Quais?  
 

59 Tem operações de investimento via BNDES/BRDE ou (   ) Não  (   ) Sim 
 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Accounting for a small farmer of food: use of Inquired Balance Sheet 

Severo, P.S.; Tinoco, J.E.O.; Ott, E. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Apr/Jun. - 2017.                                                  ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

71 

crédito geral? 

60 Data da liberação: 
 

61 Valor: 
 

62 Taxa: 
 

63 Periodicidade: 
(   ) Mensal (   ) Semestral 

(   ) Anual (   ) Outro: 
 

64 Quantidade de Parcelas: 
 

65 Carência: 
 

66 Vencimento Final: 
 

67 

O crédito tomado na linha PRONAF é importante à 

continuidade da atividade rural? 

Por quê? 

(   ) Não  (   ) Sim 
 

68 

O (a) senhor (a) e seus colaboradores (família, 

empregados, meeiros) participam de algum tipo de 

treinamento para melhorar a produção, bem como ampliar 

a vida útil da propriedade? Quem ministra esse 

treinamento? 

(   ) Não  (   ) Sim 

  Especifique: 

69 
Há aumento de renda e do valor agregado ao produto e à 

propriedade por meio do crédito do PRONAF? 
(   ) Não  (   ) Sim 

 

70 Utiliza-se de recursos próprios para o plantio? (   ) Não  (   ) Sim 
 

71 

Ou necessita de que porcentagem de recursos emprestados 

pela Instituição financeira? Especifique: até 50% ou mais, 

até quanto? 

  

72 

O tomador de crédito tem acesso fácil ao serviço 

financeiro, que os conceda empréstimos rurais de maneira 

simples e não burocrática, com liberações de recursos em 

curto prazo e com baixo custo de transação? 

  

  

(   ) Não  (   ) Sim 

 

O Balanço Perguntado proposto leva em consideração as seguintes perguntas: 

ATIVO 

73 Qual o valor disponível na Unidade Familiar? 
 

74 Caixa: 
 

75 Bancos: 
 

76 Cooperativas de Crédito: 
 

77 Aplicações financeiras: 
 

78 Quem são os seus clientes? 
 

79 Qual o valor a receber dos clientes? 
 

80 Qual a forma de pagamento? (   ) À Vista  (   ) A Prazo 
 

81 Qual o valor do estoque? 
 

82 Sementes: 
 

83 Insumos: 
 

84 Produto colhido: 
 

85 Produto a colher: 
 

86 Foi paga alguma conta do próximo ano antecipada? (   ) Não  (   ) Sim 
 

87 Qual? 
 

88 Qual o total de bens familiares? 
 

89 Instalações: 
 

90 Máquinas: 
 

91 Equipamentos: 
 

92 Veículos: 
 

PASSIVO 

93 Qual o valor a pagar a fornecedores? 
 

94 Qual o valor a pagar de salários e encargos? 
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95 Qual o valor de impostos a pagar? 
 

96 Qual o valor de empréstimos a pagar até o final do ano? 
 

97 Crédito Geral: 
 

98 Crédito Rural: 
 

99 
Qual o valor de empréstimos a pagar a partir do início do 

próximo ano?  

100 Crédito Geral: 
 

101 Crédito Rural: 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

102 Qual o capital social? 
 

103 Existem lucros e prejuízos acumulados? (   ) Não  (   ) Sim 
 

104 Qual o valor?   

105 Qual o valor das vendas líquidas médias por mês?   

106 

Projeta aumento da produção (quantidades de produtos) e 

das vendas para os próximos meses? De quanto serão 

esses acréscimos? 

(   ) Não  (   ) Sim 

  Qual? 

107 
Consegue ter lucro nas suas operações de compra, 

produção e venda dos produtos? 
(   ) Não  (   ) Sim 

 

108 
Qual o prazo (em média) para pagamento aos 

fornecedores? 
  

109 
Qual o prazo (em média) que as mercadorias/produtos 

ficam em estoque?  

110 
Qual o percentual de desperdício ou diminuição da 

qualidade dos produtos em estoque?  

111 
Qual o prazo (em média) que os clientes levam para 

pagar? 
  

112 

Os clientes costumam ser pontuais em seus pagamentos? 

Caso não o sejam, o que pode ser feito para melhorar a 

pontualidade? 

(   ) Não  (   ) Sim 
 

113 
A sua renda bruta vem de quais atividades/culturas (em 

percentagem)? 

(   ) Milho 

 

(   ) Leite 

  

 
 

114 Qual é a faixa de renda bruta mensal familiar? 

(   ) Menos de 1 salário 

(   ) De 1 a 3 salários    

(   ) De 3 a 5 salários 

(   ) Superior a 5 salários 
 

115 
Qual é o percentual que tem de despesas particulares (da 

família) em relação à renda bruta mensal familiar?  

116 
Qual é o percentual que tem de custos de produção em 

relação à renda bruta mensal familiar?  
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