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O tema “Gestão financeira da propriedade rural” é um assunto em evidência e já muito “batido”. 
Sim, isso mesmo, mas continua em alta porque a gestão ainda é muito deficitária. 
 

A gestão financeira rural se caracteriza por um conjunto de controles, registros e atividades que 
possibilitam o planejamento, a organização e o gerenciamento das atividades sob o ponto de 
vista financeiro. A gestão financeira auxilia e embasa a tomada das decisões, de modo que o 
produtor familiar possa gerenciar o resultado de suas atividades, seja melhorando a produção, 
ou reduzindo os custos, maximizando o faturamento, enfim, focado em melhores resultados 
financeiros. A partir de uma rotina de boa gestão, o produtor se organiza e define seus 
investimentos de acordo com seu planejamento, sempre buscando melhores resultados, com 
menores riscos. 
 

Muitos produtores familiares têm baixa escolaridade e alguns têm dificuldades para escrever e 
calcular. Mas não podemos negligenciar uma importante possibilidade, pois os mais jovens têm 
bom entendimento de planilhas, e podem contribuir para uma boa gestão, basta um 
empurrãozinho. Não estamos falando de um software de gestão, que seria ótimo, mas falo 
apenas de um caderno ou, no máximo uma planilha de Excel, e isso já é 100% melhor que o 
produtor não ter nada em mãos, e seguir produzindo no escuro.  
 

Após esse convencimento inicial, sobre a relevância da gestão financeira, a primeira tarefa a ser 
implementada é separar as finanças pessoais, das finanças da propriedade. Pode até 
parecer simples, mas não é, pois tudo está muito interligado. Porém, esse é o primeiro e mais 
importante passo para que a propriedade comece a organizar sua gestão financeira.  
 
Convide um a um dos produtores de sua carteira agro para que eles possam demonstrar 
como fazem a gestão dos recursos pessoais dos recursos da propriedade, e fale pra eles 
sobre a importância desta segmentação. 
 

Com as finanças devidamente separadas, vem outro ponto relevante para a organização, separar 
por cultura! Ele precisa identificar claramente de onde está vindo suas receitas, bem como os 
recursos que cada cultura toma como despesa, ou qual o custo de cada uma das suas atividades. 
Assim, estratificando receita e despesa por cultura e atividade, se consegue saber exatamente 
qual atividade está dando lucro, e a margem de contribuição de cada cultura e atividade com o 
resultado final da propriedade.  
 

Converse com o produtor e um de seus filhos, imprima uma planilha em branco para ele 

preencher ao longo do tempo, ajude-o a fazer as contas e a “leitura” dos resultados. Você 

pode ajudá-lo muito! 

Muitos produtores familiares possuem mais de uma atividade, e eles precisam saber qual é mais 
rentável para eles, pois baseado nesta informação que ele vai alocar, de forma mais consciente 
e estratégica, seus investimentos.  
 

Para cada cultura e atividade, é necessário identificar seus custos, que muitas vezes são 
compartilhados com outras atividades, ou ainda com os gastos familiares. Nesse caso, é preciso 
fazer o rateio, ou seja, a distribuição destes custos conforme o uso estimado para cada atividade.  
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Saiba que muitos param neste ponto, principalmente pela dificuldade de se acertar o número. 
Aqui preciso te dizer que abandonar toda a gestão por não conseguir ratear alguns custos, é um 
erro enorme, pois o alvo deve ser apenas de ter uma noção de custo para cada atividade.  
Saiba que ter um número de certo modo aproximado, é muito melhor que não ter nenhum 
número, e a partir do segundo e terceiro ano, os ajustes necessários ficam simples e práticos, 
permitindo acompanhar as informações durante as safras seguintes. Ajude-o a superar esta 
dificuldade de entender sobre o rateio. 
 

Já olhando para as receitas, observamos que elas são mais fáceis de serem separadas por 
cultura ou atividade e, assim como os custos, as receitas devem ser relacionadas, 
permitindo calcular a rentabilidade da atividade e da propriedade.  
 

Com o resultado da propriedade em mãos, buscamos os resultados por cultura e por atividade, 
e ali identificamos onde o produtor familiar tem mais espaço para ampliar o retorno econômico, 
e onde ele deve alocar mais recursos para obter melhores ganhos. Ajude-o a se organizar e 
chegar até o resultado. 
O produtor precisa ter clareza de onde é melhor investir seu tempo e seus recursos, sendo 
que essa tomada de decisão deve ser estratégica, e sempre baseada em números, jamais 
pelo gosto ou paixão por uma atividade ou cultura.  
 

Outro fator importantíssimo e estratégico é a reserva caixa para eventuais problemas. O 
agronegócio e uma indústria a céu aberto, e sempre passamos por anos ruins, mais cedo ou 
mais tarde eles chegam. Deste modo, é conveniente que você estimule o produtor familiar a 
deixar uma reserva de caixa para momentos difíceis. Esse modo de agir é bom para a saúde 
financeira, para a capacidade de pagamento, e é estratégico para o produtor, pois em anos ruins, 
quem tem recursos em caixa certamente poderá aproveitar ótimas oportunidades.  
 

Se ele estiver com os dados organizados, você terá muito mais segurança em auxiliá-lo na 
tomada de decisão. Fica fácil decidir onde e quanto investir, sendo mais assertivo com produtos 
que realmente façam sentido e entregam valor ao produtor.  
 

Agora, preencha abaixo o nome dos associados que tem sua gestão no “bico da caneta” 
e, outra lista daqueles que precisam de sua ajuda para avançarem na gestão: 
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