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A DICKEL E MAFFI – Auditoria e Consultoria SS completa 30 anos de sua fundação 
alicerçada em muito trabalho e dedicação, transmitindo confiança e segurança aos 
clientes que utilizam seus serviços.

Os sócios, pessoas com elevado grau de comprometimento, não medem esforços para 
atender a todos com excelência e contam com uma equipe comprometida com os 
mesmos objetivos.

Em comemoração aos 30 anos, oferecemos este e-book para que todos possam 
apreciá-lo, especialmente os clientes que, ao longo desses anos, contribuíram para 
que alcançássemos esse momento tão importante. O e-book contempla uma 
coletânea dos principais boletins informativos divulgados desde o ano de 2017.

Esperamos que o conteúdo aqui apresentado agregue valor ao seu conhecimento 
técnico e que você possa utilizá-lo para desenvolver análises críticas, reflexões e 
questionamentos, haja vista que esses são os principais objetivos desta publicação.

Confiantes no trabalho que realizamos e nos planos de desenvolvimento, com 
entusiasmo, visualizamos um futuro próspero.

Desejamos uma ótima leitura a todos!!

* A autoria dos boletins divulgados no presente e-book é compartilhada entre todos os sócios:

Erni Dickel / Sergio Maffi / José Roberto Simas / José Adair Platen Ourives

Joel Ireno Hartmann / Fioravante Luiz Cominetti
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A DICKEL E MAFFI:

A DICKEL E MAFFI é uma empresa de auditoria e consultoria com 
foco em cooperativas, composta por profissionais altamente 
capacitados para o atendimento das demandas específicas e 
adequado entendimento das particularidades do sistema 
cooperativo. 

Com experiência de mais de 30 anos no mercado, nossa história 
começou em 1990, quando a empresa foi constituída com o 
objetivo de atender a uma demanda por trabalhos com elevado 
grau de independência, seriedade e responsabilidade técnica e 
ética. Em 1998 conquista o Registro na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM). Em 2005, o Conselho Federal de 
Contabilidade concede à DICKEL E MAFFI o registro de entidade 
capacitadora para o cumprimento das normas aplicáveis ao 
programa de Educação Continuada. Atualmente, possui uma 
carteira de clientes em constante crescimento e atuação nos 
diversos setores empresariais, considerando Hospitais, 
Sociedades Limitadas, Sociedades Anônimas e sempre 
mantendo a posição de destaque para os trabalhos de auditoria 
entre as Cooperativas dos vários Estados em que atua.
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Os sócios:

» Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Faculdade Porto-Alegrense de 
Ciências Contábeis e Administrativas.

» MBA em Auditoria, Controladoria e 
Tributos pela FGV.

» Atuação no cooperativismo desde 
1980.

» Registrado no CRC/RS sob nº 
041338/O-2 e na CVM.
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ERNI DICKEL
» Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Universidade Luterana do Brasil 
Ulbra.

» Foi professor na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul – PUC/RS (1990 a 1999).

» Atuação no Cooperativismo desde 
1975.

» Registrado no CRC/RS sob nº 
033274/O-9 e na CVM.

SÉRGIO MAFFI

» Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Faculdade de Ciências 
Econômicas Contábeis e 
Administrativas FACECA – Cachoeira 
do Sul.

» MBA em Auditoria, Controladoria e 
Tributos pela FGV.

» Atuação no cooperativismo do 
Sistema Unimed desde 1984.

» Registrado no CRC/RS sob nº 
039.195/O-0 e na CVM.

JOSÉ A.PLATEN OURIVES
» Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Faculdade Estadual do Centro 
Oeste – UNICENTRO, de 
Guarapuava-PR.

» MBA em Auditoria pela Faculdade 
Monteiro Lobato.

» Atuação no sistema cooperativo 
agropecuário desde 1994.

» Registrado no CRC/PR sob nº 
052387/O-1 T-RS e na CVM.

JOEL IRENO HARTMANN

» Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul.

» MBA em Auditoria pela Faculdade 
Monteiro Lobato.

» Possui mais de 20 anos de 
experiência em contabilidade.

» Atuação cooperativismo desde 
2000 como auditor independente.

» Registrado no CRC/RS sob nº 
062801/O-1, na CVM e CNPC sob 
nº 4160.

JOSÉ ROBERTO SIMAS
» Bacharel em Ciências Contábeis 
pela Universidade Comunitária 
Regional de Chapecó – 
UNOCHAPECÓ.

» MBA em Auditoria pela Faculdade 
Monteiro Lobato.

» Atuando no cooperativismo desde 
2011 como auditor independente.

» Registrado no CRC/RS sob nº 
089213/O-9 e no CNAI 4149.

FIORAVANTE L. COMINETTI



NBC TG 47 – Receita de 
Contrato com Cliente

Ano 1 | No 1



Neste informativo, optamos por apresentar considerações a respeito da NBC TG 47 do 

Conselho Federal de Contabilidade, a qual estabelece:

• Os princípios que a entidade deve aplicar para apresentar informações úteis aos

usuários de demonstrações contábeis sobre: a natureza, o valor, a época e a incerteza

de receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com clientes.

• O início da sua aplicação somente a partir dos exercícios que se iniciarem em 1º de

janeiro de 2018.

• A revogação das NBC TG 17 e 30 e das ITG 02 e 11.

Alguns conceitos são importantes de serem apreciados, a fim de se ter adequado 

entendimento do conteúdo da norma:

Cliente – Parte que contratou com a entidade a obtenção de bens ou serviços, que 

constituem um produto das atividades normais da entidade, em troca de contraprestação.

Contrato – Acordo entre duas ou mais partes que cria direitos e obrigações executáveis. 

Podem ser escritos, verbais ou sugeridos pelas práticas usuais de negócios da entidade. 

Obrigação de desempenho – Promessa em contrato com cliente para a transferência ao 

cliente de:

• bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou

• série de bens ou serviços distintos que sejam praticamente os mesmos e

que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

Ativo de contrato – Direito da entidade à contraprestação em troca de bens ou serviços que 

a entidade transferiu ao cliente quando esse direito está condicionado a algo além da 

passagem do tempo (por exemplo, desempenho futuro da entidade).

Passivo de contrato – Obrigação da entidade de transferir bens ou serviços ao cliente, em 

relação aos quais a entidade recebeu contraprestação do (ou o valor é devido pelo) cliente.

8

Conceitos



Para fins de aplicação desta norma, um contrato não existe se cada parte do contrato tiver o 

direito incondicional de rescindir inteiramente o contrato não cumprido, sem compensar a 

outra parte. O contrato está inteiramente não cumprido se ambos os critérios a seguir forem 

atendidos:

   •   a entidade ainda não transferiu nenhum bem ou serviço prometido ao cliente; e

 • a entidade ainda não recebeu e ainda não tem o direito de receber qualquer 

contraprestação em troca dos bens ou serviços.
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Contrato

A contabilização dos efeitos de um contrato com um cliente que esteja dentro do alcance 

desta norma somente poderá ser feita quando todos os critérios a seguir forem atendidos:

 • quando as partes do contrato aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de acordo 

com outras práticas usuais de negócios) e estiverem comprometidas em cumprir suas 

respectivas obrigações;

 • quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em relação aos bens ou 

serviços a serem transferidos;

 • quando a entidade puder identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a 

serem transferidos;

 • quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se que o risco, a época ou 

o valor dos fluxos de caixa futuros da entidade se modifiquem como resultado do contrato); e

 • quando for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito em troca 

dos bens ou serviços que serão transferidos ao cliente. 

Nos casos em que a entidade receber valor do cliente e os requisitos para o registro do 

contrato não forem atendidos, o valor deverá permanecer registrado no passivo até que a 

condição seja satisfeita. O registro no passivo representará a obrigação da entidade de 

transferir bens ou serviços no futuro ou de restituir a contraprestação recebida.

Contabilização
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No caso de ocorrer qualquer uma das situações abaixo, ainda que os critérios de 

reconhecimento do contrato não tenham sido satisfeitos, a entidade deve reconhecer a 

contraprestação recebida como receita.

 • A entidade não possui obrigações restantes de transferir bens ou serviços ao cliente, e a 

totalidade, ou praticamente a totalidade, da contraprestação prometida pelo cliente foi 

recebida pela entidade e não é restituível; ou

 • O contrato foi rescindido e a contraprestação recebida do cliente não é restituível.

No início do contrato, a entidade deve identificar como obrigação de desempenho os bens e 

serviços que se comprometeu de transferir ao cliente, para que possa, a medida que 

satisfizer à obrigação de desempenho ao transferir os bens ou os serviços  prometidos ao 

cliente, reconhecer a receita correspondente.

Para os fins dessa norma, o preço da transação é o valor da contraprestação à qual a entidade 

espera ter direito em troca da transferência dos bens ou serviços prometidos ao cliente, 

excluindo quantias cobradas em nome de terceiros (por exemplo, alguns impostos sobre 

vendas).

A norma prevê que os custos para obtenção de contrato devem ser registrados no ativo para 

serem apropriados no resultado juntamente com as receitas, desde que referidos custos se 

espera serem recuperados. Por outro lado, exemplifica custos que devem ser reconhecidos 

como despesa quando incorridos.

A norma também estabelece que seja aplicado o ajuste a valor presente e reconhecida a 

perda por redução ao valor recuperável, de conformidade com o que estabelecem as 

respectivas normas que tratam dos temas.

Se a entidade concluir o desempenho por meio da transferência de bens ou serviços ao 

cliente antes que o cliente pague a contraprestação, ou antes que o pagamento seja devido, 

a entidade deve apresentar o contrato como ativo de contrato, excluindo quaisquer valores 

apresentados como recebível. Ativo de contrato é um direito da entidade à contraprestação 

em troca de bens ou serviços que a entidade transferiu ao cliente.
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A norma utiliza os termos “ativo de contrato” e “passivo de contrato”, mas não proíbe a 

entidade de utilizar descrições alternativas no balanço patrimonial para esses itens. Se a 

entidade utilizar uma descrição alternativa para ativo de contrato, a entidade deve fornecer 

informações suficientes para que o usuário das demonstrações contábeis diferencie entre 

recebíveis e ativos de contrato.

A norma também exige que a entidade divulgue informações suficientes para permitir aos 

usuários de demonstrações contábeis compreender a natureza, o valor, a época e a incerteza de 

receitas e fluxos de caixa provenientes de contratos com clientes. Para atingir esse objetivo, a 

entidade deve divulgar informações qualitativas e quantitativas sobre todos os itens 

seguintes:

   • seus contratos com clientes (ver itens 113 a 122);

   • julgamentos significativos e mudanças nos julgamentos feitos ao aplicar esta norma a esses 

contratos (ver itens 123 a 126); e

   • quaisquer ativos reconhecidos a partir dos custos para obter ou cumprir um contrato com 

cliente de acordo com o item 91 ou com o item 95 (ver itens 127 e 128).

Divulgações
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de Reservas
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De acordo com o Art. 28 da Lei n° 5.764/71, as sociedades cooperativas são obrigadas 

a constituir o Fundo de Reserva e o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 

- FATES, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, criar outros fundos e 

reservas, devendo fixar os modos de formação, aplicação e liquidação. A 

denominação de FATES permanece na Lei n° 5.764/71, mas a norma contábil (ITG 

2004 do CFC) denominou de Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(RATES).

Via de regra, a formação de reservas para investimentos decorre de deliberação dos 

cooperados em assembleia geral, tendo por base proposta da administração, o que 

resulta na destinação de parte dos resultados à disposição do quadro social. Na 

prática, a realização de investimentos com os recursos da referida reserva, constituída 

mediante destinação de parte das sobras à disposição da assembleia geral, significa 

que os cooperados estão financiando/pagando o investimento.

À medida que os bens resultantes do investimento forem depreciados, do que gerará 

dispêndios e, consequentemente, diminuição dos resultados, os associados estarão 

pagando novamente, primeiro pela destinação das sobras e segundo pela diminuição 

dos resultados através da depreciação.

Entendemos ser correto e justo que os resultados colocados à disposição da 

assembleia geral, diminuídos da depreciação dos bens adquiridos com recursos 

originados de sobras que foram destinados para reservas, sejam recompostos 

mediante a reversão da reserva, a exemplo do que se faz quando da utilização da 

Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social.

Nesse contexto, apresenta-se necessário um controle contábil dos montantes de 

reservas, que tenham sido aplicados, e dos saldos disponíveis, o que buscamos 

contemplar na proposta de contabilização apresentada a seguir:

Na formação da reserva:

D   Sobras à Disposição da AGO

C   Reserva de Investimento – valores disponíveis
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Na aplicação de recursos:

D   Imobilizado

C   Caixa e Equivalentes de Caixa

e

D   Reserva de investimentos – valores disponíveis

C   Reserva de investimentos – valores aplicados

Na depreciação dos bens:

D   Reserva de investimentos – valores aplicados

C   Sobras à Disposição da AGO* 

14

Para finalizar, destacamos o fato de que a prática proposta de reversão da reserva 

pode contrariar interesses de capitalização das cooperativas, mas se constitui em 

uma forma justa perante o quadro social, podendo ser implementadas outras formas 

de capitalização.

* Esse valor deverá ser somado ao resultado do exercício para compor a base das destinações, isso 
para que anule os efeitos da depreciação dos bens objeto da aplicação dos recursos da reserva de 
investimentos. É importante observar que a reversão deve ser feita unicamente em relação à parte do 
imobilizado que efetivamente tenha sido adquirido com os recursos da reserva, e somente em 
relação aos valores da depreciação que tenham sido considerados na apuração dos resultados das 
operações com os cooperados.



RATES: Formação, Utilização
e Registros Contábeis
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A denominação Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social (RATES), foi 

criada pelas NBC-T 10.8 e NBC-T 10.21, ambas do Conselho Federal de Contabilidade, 

na sequência mantidas na ITG 2004. Contudo, na Lei das Sociedades Cooperativas 

permanece a denominação de Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 

(FATES).

 

A Lei nº. 5.764/71, artigo 28, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de constituição 

do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado à prestação de 

assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos, aos 

empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo menos, das 

sobras líquidas apuradas no exercício. O artigo 87 da referida lei determina que os 

resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos 

artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional 

e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para 

incidência de tributos.

Nas NBC T 10.8 e 10.21 havia previsão de que o resultado líquido decorrente do ato 

não cooperativo, quando positivo, fosse destinado para a Reserva de Assistência 

Técnica, Educacional e Social, não podendo ser objeto de rateio entre os associados; 

e quando negativo, fosse levado à Reserva Legal e, se insuficiente sua cobertura, 

fosse rateado entre os associados. Essa definição não foi levada para a ITG 2004, que 

substituiu as NBC T 10.8 e 10.21. 

Nas NBC T 10.8 e 10.21 também havia previsão de que as despesas de Assistência 

Técnica Educacional e Social fossem registradas em contas de resultados e poderiam 

ser absorvidas pela Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social em cada 

período de apuração. A redação da ITG 2004, item 12, atualizou o termo despesas 

para dispêndios, e manteve a previsão de registro nas contas de resultado com 

possibilidade de absorção pela RATES.

Note-se que a norma contábil estabeleceu que os gastos com assistência técnica, 

educacional e social podem ser absorvidos pela Reserva, portanto, não determina 

que sejam, o que possibilita a adoção da prática de manutenção dos valores para os 

fins de capitalização das cooperativas, ficando a critério das administrações.
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Importante destacar as definições dos itens 10 e 11 da ITG 2004, os quais 

determinam que os resultados decorrentes das aplicações financeiras por 

investimento da sociedade cooperativa em outras sociedades cooperativas, não 

cooperativas ou em instituições financeiras, bem como os resultados decorrentes da 

equivalência patrimonial e investimentos avaliados pelo custo de aquisição por 

investimentos da sociedade cooperativa em sociedades não cooperativas, sejam 

reconhecidos no resultado do período e suas destinações tratadas de acordo com a 

norma estatutária ou deliberação da assembleia geral, portanto, não determina a 

destinação para a RATES, mas não impede que seja destinado por norma estatutária 

ou deliberação da assembleia dos cooperados.

Exceto para as cooperativas de crédito que possuem norma específica, a qual 

determina a classificação no passivo, a RATES é classificada no Patrimônio Líquido. À 

medida que a lei das sociedades cooperativas e a norma contábil não impõem um 

prazo para a aplicação dos recursos, a classificação no patrimônio líquido pode ser 

considerada coerente, especialmente para aquelas cooperativas que, por uma 

política da administração, utilizam os recursos da RATES para suporte a 

investimentos.

Anteriormente à edição das referidas normas contábeis, muitas cooperativas 

contabilizavam os gastos com assistência técnica, educacional e social diretamente a 

débito do FATES/RATES, não computando os valores na apuração do resultado do 

exercício. A partir da edição das NBC T 10.8 e 10.21, atualmente a ITG 2004, o registro 

nas contas de resultado passou a ser obrigatório, sob pena de não se ter as 

informações contábeis de conformidade com as normas. A forma de contabilização 

também pode causar efeitos de ordem fiscal, além do societário, mas esse aspecto 

não será tratado no presente boletim.

Em termos práticos, podemos visualizar, a seguir, uma sequência de registros 

contábeis relacionados ao FATES/RATES:

Formação:

D   Sobras do Exercício

D   Resultado Operações com Não Associados

C   RATES
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Os gastos com assistência técnica, educacional e social podem ser tratados 

exclusivamente como das operações com os cooperados, mas também podem ser 

alocados parcialmente das operações com não cooperados, como é o caso de gastos 

com assistência aos funcionários vinculados a atividades em que a cooperativa opera 

com cooperados e não cooperados, e, nesse sentido, é interessante uma breve análise 

no que tange à reversão da RATES para compensação dos valores debitados no 

resultado. Inicialmente, cabe destacar que a redação da ITG 2004 fez referência 

apenas aos dispêndios, o que significa que não contemplou a compensação de gastos 

que tenham sido alocados às operações com não cooperados, o que tem sentido, uma 

vez que, via de regra, o valor revertido retornaria à RATES em forma de destinação do 

resultado das operações com não cooperados.

Um outro aspecto importante a observar diz respeito à forma como demonstrar a 

reversão da RATES no conjunto das demonstrações contábeis, se como demais 

resultados abrangentes ou após o resultado abrangente. Para concluir a esse respeito, 

nos parece importante ter presente o conceito de Resultado Abrangente, no qual se 

encontra incluso os outros resultados abrangentes, qual seja

Realização de gastos:

D   Contas de resultado

C   Caixa/Bancos

Absorção dos gastos pela reserva:

D   FATES/RATES

C   Sobras ou Perdas do Exercício*
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* A referência sobras ou perdas é feita em razão da absorção ser independente da apuração de 
resultado positivo ou negativo, enquanto a constituição requer que sejam apuradas sobras.

O resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante 
um período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de 
transações com os sócios na sua qualidade de proprietários. Compreende todos 
os componentes da demonstração do resultado e da demonstração dos outros 
resultados abrangentes.



A simples absorção de gastos pela reserva, sem acréscimo patrimonial, não nos 

parece constituir um resultado, mesmo porque não representa acréscimo 

patrimonial, portanto, não deve ser demonstrado como se fosse resultado. Assim, 

propomos a seguinte forma de apresentação:

Como se pode ver no quadro acima, a reversão da RATES foi feita exclusivamente para 

compensar os efeitos dos dispêndios com os cooperados, mesmo que tenha ocorrido 

o registro de gastos de assistência técnica, educacional e social vinculados às 

operações com não cooperados, e ainda a destinação parcial do resultado das 

operações com não cooperados para a RATES, haja vista que no exemplo se tem 

resultado positivo das aplicações financeiras no montante de R$ 100.000,00, líquido 

da tributação.

Muitas dúvidas e questionamentos têm surgido a respeito do que é possível 

enquadrar como gasto de assistência técnica, educacional e social. Apesar do próprio 

nome conduzir para um entendimento de que os gastos, necessariamente, devem 

possuir estreita relação com a área técnica, de educação e social, as dúvidas surgem 

na prática, situação que pode ser amenizada à medida que se elabora um 

regulamento para disciplinar o uso dos recursos, o que proporciona uma melhor 

aplicação destes, facilitando o controle por parte da Diretoria, dos Conselheiros e até 

mesmo da auditoria. 
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Demonstração das Destinações Legais e Estatutárias

2019

Total

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

Absorção dos gastos de assistência técnica,
educacional e social

Fundo de Reserva - 30%
FATES - 10%
FATES - operações Art. 85 e 86 Lei 5.764/71
Fundo de Desenvolvimento Econômico - 40%

-1.612.500,00
-537.500,00
-100.000,00

-2.150.000,00

-1.612.500,00
-537.500,00
-100.000,00

-2.150.000,00

-4.590.000,00
-1.530.000,00

-500.000,00
-6.120.000,00

0,00
0,00

-100.000,00
0,00

5.000.000,00

600.000,00 575.000,00 800.000,000,00

4.800.000,00 200.000,00 15.000.000,00

TotalCooperados Não
Cooperados

2018

BASE DESTINAÇÕES DOS RESULTADOS 5.600.000,00 5.375.000,00 200.000,00 15.800.000,00

SOBRAS A DISPOSIÇÃP DA A.G.O. 1.200.000,00 1.075.000,00 100.000,00 3.060.000,00



Juros Sobre o Capital
Próprio em Cooperativas

Ano 1 | No8



A Lei n° 5.764/71, artigo 24, § 3°, estabeleceu que é vedado às sociedades 

cooperativas distribuírem qualquer espécie de benefício às quotas-partes do capital 

ou estabelecer outras vantagens ou privilégios, financeiros ou não, em favor de 

quaisquer associados ou terceiros excetuando-se os juros até o máximo de 12% 

(doze por cento) ao ano que incidirão sobre a parte integralizada (gn).

Com base no dispositivo legal, as cooperativas têm contemplado em seus estatutos 

sociais a previsão de atribuição de juros sobre o capital integralizado, via de regra, 

sujeito a deliberação do Conselho de Administração.

A título de exemplo, citamos um texto extraído do Estatuto de uma cooperativa com 

previsão do pagamento ou crédito dos juros sobre o capital integralizado:

O RIR/99 através do artigo 348, inciso II, parcialmente transcrito abaixo, deixa claro 

que os juros pagos ou capitalizados pelas cooperativas, de até 12% ao ano, são 

dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social; entretanto,

Nas sociedades cooperativas de crédito, existe uma regra específica que diferencia 

das demais cooperativas, qual seja: a remuneração do capital tem como limite a Taxa 

Selic, nos termos do art. 7° da Lei Complementar n° 130/09, parcialmente transcrita 

abaixo (gn):
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Previsão legal

Contabilização e dedutibilidade dos juros para
fins dos imposto de renda Pessoa Jurídica e
contribuição social sobre lucro líquido

Capital Social
§ 5° – No encerramento do exercício social, quando ocorrer apuração de sobras, 
poderão a critério do Conselho de Administração, ser pagos ou creditados ao 
capital, juros de até 12% (doze por cento) sobre o capital social integralizado.

Art. 7° É vedado distribuir qualquer espécie de benefício às quotas-parte do 
capital, excetuando-se remuneração anual limitada ao valor da taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais.



considerando que nas cooperativas a tributação recai somente sobre os resultados 

dos atos não cooperativos, a dedutibilidade dos juros fica limitada à parcela 

classificada no ato não cooperativo com base em rateio pela proporcionalidade das 

receitas.
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RIR/99
Art. 348. São dedutíveis os seguintes encargos:
II  os juros pagos pelas cooperativas a seus associados, de até doze por cento ao 
ano sobre o capital integralizado (Lei n° 4.506, de 1964, art. 49, parágrafo único, 
e Lei n° 5.764, de 1971, art. 24, § 3°).

A partir das alterações da IN 1700/17, parcialmente transcrita abaixo, os juros 

creditados ou pagos por cooperados sobre o capital social integralizado passaram a 

ser indedutíveis na apuração da contribuição social sobre o lucro líquido, 

permanecendo dedutíveis somente para o imposto de renda pessoa jurídica.

A contabilização da remuneração do capital deve ser feita como despesa financeira, 

em conta específica denominada Juros sobre o Capital Social. Em relação às 

cooperativas do segmento de Operadoras de Planos de Saúde, que são reguladas pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), existe previsão no plano de contas 

padrão no grupo das despesas financeiras para registro dos juros sobre o capital 

próprio, estando classificado na conta 458219011 – Juros sobre Capital Próprio. 

Importante destacar que os juros sobre o capital próprio são dedutíveis para o 

imposto de renda pessoa jurídica no momento que ocorrer o pagamento ou crédito ao 

capital, pois no caso de ocorrer somente a provisão contábil dos juros sem 

individualizar aos cooperados não é passível de dedutibilidade, devendo ser 

adicionado na apuração da base tributável até que ocorra o pagamento ou crédito ao 

capital, quando poderá ser procedida a exclusão na apuração da base tributável.

IN 1700/17 
Seção II 
Dos Juros sobre o Capital Social das Cooperativas 
Art. 77. Para fins de apuração do lucro real são dedutíveis os juros de até 12% 
(doze por cento) ao ano sobre o capital, pagos pelas cooperativas a seus 
associados, de acordo com a legislação em vigor. 
Parágrafo único. Não são dedutíveis, na apuração do resultado ajustado, os juros 
sobre o capital social pagos pelas cooperativas a seus associados.



O artigo 668 do RIR/99, parcialmente transcrito abaixo, estabelece a incidência de 

imposto de renda na fonte sobre os juros calculados sobre as contas do patrimônio 

líquido, aplicável às empresas de capital, na forma prevista no art. 347 do 

regulamento.

Por outro lado, inexiste previsão no RIR/99 sobre a incidência de tributação sobre os 

juros pagos por cooperativas sobre o capital integralizado, sendo disponibilizadas 

pela Receita Federal do Brasil soluções de consulta em relação à retenção de IRRF 

sobre os juros pagos ou creditados por cooperativas, enquadrando no conceito de 

juros em geral, conforme manifestações transcritas abaixo: 
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Forma de retenção do IRRF sobre os juros
pagos ou capitalizados

Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na 
data do pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido, na forma prevista no art. 347 (Lei n° 9.249, de 1995, art. 9°, § 2°).

Superintendência Regional da Receita Federal 9a Região Fiscal
Solução de Consulta n° 25 de 12 de fevereiro de 2004

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF

Ementa: Os juros até o limite de 12% ao ano, pagos ou creditados pelas 
cooperativas a seus associados, a título de remuneração do capital social, estão 
sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte à alíquota de 20%.

Superintendência Regional da Receita Federal 1a Região Fiscal
Solução de Consulta n° 99 de 13 de dezembro de 2001 

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF 

Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS. Os juros pagos pelas cooperativas a 
seus associados pessoas físicas, como remuneração do capital social, sofrerão 
tributação exclusiva da fonte, à alíquota de 20%, na data do pagamento ou 
crédito.

Superintendência Regional da Receita Federal 1a Região Fiscal 
Decisão n° 168 de 26 de junho de 2000



No caso das Cooperativas de Crédito, os juros sobre o capital estão previstos no art. 

7° da Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009, portanto, posterior à vigência 

do art. 9°, § 2° da Lei n° 9.249/2005, sendo que a própria Lei Complementar n° 

130/09 é omissa quanto à tributação do imposto de renda na fonte. Como visto, em 

relação às sociedades de capital, há previsão expressa no §2°, art. 9° da Lei n° 

9.249/05 de tributação dos juros pagos ou creditados individualmente a titular, 

sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio – o que não há para as 

sociedades cooperativas.

O Conselho Consultivo Nacional do Ramo Crédito da OCB (CECO) emitiu orientação a 

respeito da tributação dos juros sobre o capital social das Cooperativas de Crédito, 

com a seguinte ementa:

A orientação do CECO fundamenta‐se na Solução de Consulta da Receita Federal do 

Brasil n° 349 - Cosit, de 17 de dezembro de 2014, a qual esclareceu a forma de 

incidência do imposto de renda na fonte quando da remuneração do capital de 

associado pessoa física de Cooperativa de Crédito, conforme conclusão da solução de 

consulta transcrita abaixo:
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 Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF 

Ementa: JUROS PAGOS POR COOPERATIVAS. Os juros pagos pelas cooperativas a 
seus associados pessoas físicas, como remuneração do capital social, sofrerão 
tributação exclusiva da fonte, à alíquota de 20%, na data do pagamento ou 
crédito, não podendo, no entanto, ser compensado na declaração de Ajuste 
Anual.

A remuneração anual dos associados de sociedade cooperativa de crédito, na 
proporção do capital integralizado por cada associado, e limitada ao valor da 
SELIC, constitui fato jurídico tributário sobre a qual incide o imposto sobre a 
renda, a ser retido na fonte por ocasião de seu pagamento, mediante aplicação 
da tabela progressiva, e a ser considerado redução do apurado na Declaração de 
Ajuste Anual (DAA) da pessoa física beneficiária.

Conclusão

17. Com base no exposto, conclui-se que a remuneração anual dos associados 
(pessoas físicas) de sociedade cooperativa de crédito, submetida ao regime 
jurídico estabelecido pela Lei n° 5.764, de 1971, na proporção do capital



Igualmente, a Assessoria Jurídica da Unimed RS (Operadora de Planos de Saúde) 

emitiu parecer concluindo pela aplicação da tabela progressiva do IRRF (art. 620, do 

RIR), por ocasião da retenção do imposto sobre os juros pagos em observância ao art. 

24, §3°, da Lei n° 5.764/71.

A partir das alterações da IN 1500/14 trazidas pela IN 1869/19, parcialmente 

transcrita abaixo, a Receita Federal do Brasil consolidou o tratamento da retenção do 

IRRF sobre os juros pagos ou creditados pelas sociedades cooperativas, com 

aplicação de tabela progressiva considerando os juros e demais rendimentos dos 

cooperados no mês do crédito ou pagamento dos juros sobre o capital integralizado.

A prática de creditar juros ao capital é muito importante para as cooperativas, 

especialmente nas Operadoras de Planos de Saúde, pois, além de viabilizar a redução 

da tributação de imposto de renda pessoa jurídica, representa uma boa opção de 

capitalização da cooperativa, assim como o cooperado tem o seu capital remunerado.

25

integralizado por cada associado, e limitada ao valor da taxa Selic, nos termos do 
art. 7° da Lei Complementar n° 130, de 2009, constitui fato jurídico tributário 
sobre o qual incide o IRPF, a ser retido na fonte (por ocasião de seu pagamento), 
mediante aplicação da tabela progressiva, e a ser considerado redução do 
apurado na DAA da pessoa física beneficiária. 

IN 1500/14 e alterações da IN 1869/19

Art. 22. Estão sujeitos à incidência do IRRF, calculado mediante a utilização das 
tabelas progressivas constantes do Anexo II a esta Instrução Normativa, 
observado o disposto no art. 65, a título de antecipação do devido na DAA, os 
rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa física ou jurídica e os 
demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física, tais como:

XVIII - os juros pagos pelas cooperativas a seus associados como remuneração 
do capital social (gn).

Planejamento tributário



Nas cooperativas Operadoras de Planos de Saúde, considerando a exigência de 

constituição de margem de solvência pela ANS, a prática de creditar juros ao capital 

é mais uma forma de aumentar o nível de capitalização dessas Operadoras, visando o 

cumprimento das normas da ANS na formação da margem de solvência, a qual deve 

ser atendida na íntegra até o ano de 2022.
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Conclusão e Considerações

Considerando as definições trazidas pelas alterações da IN 1500/14 trazidas pela IN 

1869/19, a retenção do IRRF sobre os juros pagos ou creditados ao capital deve ser 

feita com base na tabela progressiva, considerando a totalidade dos rendimentos 

tributáveis no mês da retenção, sendo que essa retenção será uma antecipação da 

declaração de ajuste anual da pessoa física.

A partir das alterações trazidas pela IN 1700/17, a Receita Federal do Brasil 

consolidou o entendimento de que os juros pagos ou creditados ao capital pelas 

sociedades cooperativas são dedutíveis somente para o imposto de renda pessoa 

jurídica na proporção do ato não cooperativo, sendo indedutível para contribuição 

social sobre o lucro líquido.



Vendas com Preços
a Fixar

Ano 1 | No15



“Vendas com Preços a Fixar” é mais um tema de extrema relevância dentro das 

cooperativas agropecuárias. Esse tipo de operação se torna mais presente à medida 

que o interesse dos produtores em faturar o produto depositado nos armazéns das 

cooperativas reduz. Esse comportamento é uma das principais causas que levam as 

cooperativas a efetuarem vendas com preço a fixar, pois, através dessa operação, é 

possível liberar espaço nos armazéns para o recebimento da próxima safra e, ao 

mesmo tempo, evitar exposições a possíveis variações de preço dos produtos 

agrícolas.

Neste contexto entra o importante papel da contabilidade, pois, se essas operações 

não forem reconhecidas e mensuradas adequadamente, poderão provocar distorções 

relevantes nas demonstrações das cooperativas. Dessa forma, a seguir descrevemos a 

metodologia de reconhecimento e mensuração que acreditamos estar mais próxima 

ao que preveem as normas e, por consequência, resultam em informações de melhor 

qualidade. Destacamos, também, alguns aspectos que consideramos importantes na 

avaliação dessas operações. 

Podemos conceituar a operação de venda com preço a fixar como: operação em que é 

contratada a venda de um determinado volume de produto com preço sujeito a 

variações de acordo com o mercado. Nessas operações é o vendedor que define o 

momento em que o preço será fixado, e o preço efetivo será o valor de venda 

praticado no mercado ativo na data em que for tomada a decisão pela fixação. 

Normalmente, no contrato também é definido o prazo limite para entrega do volume 

comercializado, bem como um período limite para a fixação do preço.

Nas sociedades cooperativas de crédito, existe uma regra específica que diferencia 

das demais cooperativas, qual seja: a remuneração do capital tem como limite a Taxa 

Selic, nos termos do art. 7° da Lei Complementar n° 130/09, parcialmente transcrita 

abaixo (gn):
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Introdução

Conceito



Com base nos termos definidos em contrato, a cooperativa (vendedora) efetua a 

entrega do volume de produto comercializado ao seu cliente, mas como o preço 

definitivo será fixado futuramente, as notas ficais são emitidas com valor simbólico, 

que normalmente é inferior ao valor de venda praticado no mercado no momento do 

embarque do grão. O reconhecimento da receita, na ocasião da entrega do produto, é 

necessário em face de que todos os requisitos previstos no item 9 da NBC TG 47 do CFC 

foram atendidos; portanto, com base nas notas fiscais de venda, sugerimos a seguinte 

contabilização:

No que se refere ao custo, pode ocorrer da cooperativa ainda não ter o custo definitivo 

formado, da mesma forma como não tem o valor definitivo da receita, mas ambos 

podem ser cotados no mercado ativo a qualquer momento.

Sabemos que, comercialmente, grande parte das cooperativas tratam a operação como 

sendo de depósito e isso, por sua vez, resulta em alguma dificuldade de entendimento 

entre a contabilidade e o comercial, situação que exige especial atenção.

Após o reconhecimento inicial, a cada período de encerramento da contabilidade, é 

necessário mensurar o crédito originado na operação pelo seu valor justo. Para tanto, é 

indispensável que se mantenha um controle auxiliar contendo as informações do 

volume entregue e quem é o responsável pelo transporte de cada contrato. A variação

Pelo faturamento:

C   Receita - vendas sujeitas a variação de preço

D   Créditos de venda com preço a fixar

Apropriação do custo:

C   Estoques de produto agrícola

D   CPV - produto agrícola
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Reconhecimento

Mensuração após reconhecimento



ocorrida deve ser reconhecida no resultado em conta específica classificada no grupo 

de receitas, conforme previsto no item 4.1.5 da NBC TG 48 do CFC, o qual transcrevemos 

a seguir:

Nesse contexto, se não for procedida a atualização da receita, via de regra, o custo do 

produto vendido que será apropriado será superior ao valor simbólico utilizado para 

fins de emissão da nota fiscal. Por consequência, isso resultará em uma margem de 

comercialização negativa, portanto, recomendamos a atualização da receita 

mensalmente através dos seguintes lançamentos:

Alternativamente, para os fins de melhor condição de controle e conciliação, poderão 

ser utilizadas contas específicas para o registro das variações, tanto no ativo quanto no 

sistema de resultado.

Na definição do valor justo, para fins de mensuração, deve ser utilizado como parâmetro 

o valor de venda praticado na data de encerramento do período de competência 

contábil, sendo indispensável considerar a modalidade de entrega do produto, se é CIF 

ou FOB, pois os preços normalmente são diferentes. Entendemos que esses parâmetros 

atendem as definições previstas no item B5.1.2A da NBC TG 48 do CFC, que trata da 

contabilização dos instrumentos financeiros, transcrito parcialmente a seguir:
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4.1.5 - Não obstante os itens 4.1.1 a 4.1.4, a entidade pode, no reconhecimento 
inicial, designar de modo irrevogável o ativo financeiro como mensurado ao 
valor justo por meio do resultado se, ao fazê-lo, puder eliminar ou reduzir 
significativamente uma inconsistência de mensuração ou de reconhecimento 
(algumas vezes referida como “descasamento contábil”) que, de outro modo, 
pode resultar da mensuração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de 
ganhos e perdas nesses ativos e passivos em bases diferentes (ver itens B4.1.29 
a B4.1.32).

B5.1.2A A melhor evidência do valor justo de instrumento financeiro no 
reconhecimento inicial é normalmente o preço de transação (ou seja, o valor 
justo da contraprestação dada ou recebida, ver também NBC TG 46). Se 
determinar que o valor justo no reconhecimento inicial se difere do preço da 
transação, conforme mencionado no item 5.1.1A, a entidade deve contabilizar 
esse instrumento nessa data da seguinte forma:

C/D   Receita – vendas sujeitas a variação de preço

D/C   Créditos de venda com preço a fixar
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pela mensuração exigida pelo item 5.1.1, se esse valor justo for comprovado por 
preço cotado em mercado ativo para ativo ou passivo idêntico (ou seja, 
informação de Nível 1) ou; 
com base na técnica de avaliação que utiliza somente dados de mercados 
observáveis. A entidade deve reconhecer a diferença entre o valor justo no 
reconhecimento inicial e o preço da transação como ganho ou perda.

Não podemos esquecer que, a partir do momento que foi embarcado volume de 

produto agrícola através de vendas com preço a fixar, normalmente, origina-se um 

descasamento entre o volume do estoque físico de produto agrícola e o volume dos 

produtos em depósito a fixar (safras a liquidar), os quais continuam sendo atualizados 

ao valor de mercado cotado, a nível de produtor. Nesse caso, entendemos que as 

variações de preços apuradas sobre os produtos recebidos em depósito a fixar, limitadas 

ao volume que foi entregue para o comprador na modalidade de venda com preço a 

fixar, devem ser reconhecidas em conta específica junto ao grupo do CPV. Essa 

contabilização proporcionará o equilíbrio entre a receita e o custo, uma vez que, na 

receita será contabilizada a variação sobre o crédito registrado no ativo (instrumento de 

proteção), e no CPV será contabilizada a variação sobre os produtos em depósito a fixar 

registrado no passivo (objeto de proteção). Caso essa metodologia não seja aplicada, 

ocorrerá distorção no resultado bruto e no resultado financeiro.

Por fim, destacamos que em alguns contratos também há previsão de recebimento de 

bônus em dólar, a depender do momento escolhido para fixação, normalmente quanto 

mais tarde, maior é o bônus. Na prática esse bônus corresponde ao pagamento de juros 

pelo comprador devido ao alongamento do prazo para pagamento. Portanto, em 

havendo perspectivas altamente prováveis de atendimento das condições contratuais 

vinculadas ao recebimento do bônus, entendemos que o valor pode ser apropriado ao 

longo do tempo, em atendimento ao regime de competência.  

Outros aspectos importantes



O Custo dos Produtos 
Agrícolas Vendidos

Ano 2 | No 4



O tema objeto deste boletim diz respeito a um dos mais relevantes valores que 

compõem o resultado das cooperativas agropecuárias, o qual parece não carregar 

complexidade no processo de mensuração e registro; no entanto, a prática do dia a 

dia, especialmente naquelas cooperativas que possuem uma preocupação maior com 

a qualidade das informações, tem revelado que merece análise e maior atenção.

Para facilitar o entendimento, vamos considerar as definições a seguir, as quais 

normalmente são utilizadas pelas cooperativas agropecuárias:

As cooperativas agropecuárias ainda não adotam critérios uniformes para cálculo e 

registro do custo dos produtos agrícolas vendidos. Entre os diversos critérios que 

atualmente são adotados, destacamos os seguintes:

» Safras a liquidar: obrigação da cooperativa resultante do produto recebido do quadro 

social para comercialização;

» Valor de liquidação: preço pago aos produtores;

» Estoques próprios: produto que já foi liquidado/adquirido;

» Produtos em depósito a liquidar: produto recebido, registrado no passivo em contra 

partida dos estoques, mas ainda não liquidado;

» Variações de preços: efeito das mudanças nas cotações de preços dos produtos agrícolas 

no mercado ativo em relação aos saldos de estoques ou às safras a liquidar; 

» Exposição a riscos de variações de preços: resultado que ocorre sempre que as posições 

de saldos de estoques e de safras a liquidar não forem idênticas, podendo incidir sobre 

parte dos estoques ou de safras a liquidar;

» Lotes com produtores: termo utilizado para se referir aos contratos de compra de soja 

verde firmados entre as cooperativas e os produtores, também denominados contratos a 

termo;

» Soja verde: soja comercializada através dos contratos a termo.

A) Valor médio de liquidação, móvel ponderado.

B) Valor médio de liquidação, acumulado ao longo do exercício.

C) Valor cotado no mercado ativo no momento da venda, quando o produto ainda não tiver 

sido adquirido.

D) Valor médio de liquidação para os estoques próprios e cotado no mercado ativo para os 

produtos vendidos e ainda não liquidados/comprados.
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A Lei nº. 5.764/71, em seu artigo 83, estabelece que a entrega da produção do associado à 

sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos poderes para a sua livre disposição, 

inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de operações de crédito realizadas pela sociedade, 

salvo se, tendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados 

produtos, sendo de interesse do produtor, os estatutos dispuserem de outro modo. Dessa 

forma, a cooperativa agropecuária poderá, em determinadas circunstâncias, vender o produto 

antes de tê-lo liquidado/adquirido.

A NBC TG 16 (R1), que trata dos estoques, estabelece no item 20 que, segundo a NBC TG 29 – 

Ativo Biológico e Produto Agrícola, os estoques que compreendam o produto agrícola que a 

entidade tenha colhido, proveniente dos seus ativos biológicos, devem ser mensurados no 

reconhecimento inicial pelo seu valor justo deduzido dos gastos estimados no ponto de 

venda no momento da colheita. O produto agrícola em uma cooperativa agropecuária, 

proveniente da produção do seu quadro social, não se enquadra como ativo biológico, 

portanto, não está sujeito a mensuração pelo seu valor justo por força desse dispositivo. 

Ocorre, entretanto, que o item 3, letra “b”, da NBC TG 16, contempla a possibilidade dos 

comerciantes de “commodities” mensurarem seus estoques pelo valor justo deduzido dos 

custos de venda, prática que grande parte das cooperativas, de certa forma, já vinha adotando 

muito antes da edição dessa norma. 

Antes de adentrarmos para determinadas questões pontuais e específicas das cooperativas, 

vamos buscar na estrutura das normas a definição do que constitui o custo dos produtos 

vendidos.

O item 10 da norma estabelece que o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos 

de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques 

à sua condição e localização atuais.

O item 11 é um pouco mais específico, estabelece que o custo de aquisição dos estoques 

compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos (exceto os 

recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros 

diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços.
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1. NBC TG 16
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Já o item 15 estabelece que outros custos, que não de aquisição nem de transformação, 

devem ser incluídos nos custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos 

para colocar os estoques no seu local e na sua condição atual. Aqui reside um ponto 

importante a ser analisado, uma vez que as cooperativas agropecuárias incorrem em gastos 

de recebimento, limpeza, secagem e classificação, os quais agregam valor aos produtos e são 

necessários para colocar os produtos em condições de serem comercializados ou 

armazenados.

No item 16, são listados exemplos de itens não incluídos no custo dos estoques e 

reconhecidos como despesa do período em que são incorridos, com destaque para os gastos 

com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e 

outra fase de produção e também as despesas de comercialização, incluindo a venda e a 

entrega dos bens e serviços aos clientes.

Por fim, o item 25 estabelece que o custo dos estoques deve ser atribuído pelo uso do 

critério primeiro a entrar, primeiro a sair (PEPS) ou pelo critério do custo médio móvel 

ponderado. Também estabelece que a entidade deve usar o mesmo critério de custeio para 

todos os estoques que tenham, para ela, natureza e uso semelhantes, mas podem 

justificar-se diferentes critérios de valoração para os estoques que tenham outra natureza ou 

uso. Esse item pode justificar tranquilamente a mensuração dos estoques próprios pelo 

critério do custo médio e os estoques do produto em depósito (ainda não 

liquidado/adquirido) ao valor justo (previsto na ITG 2004 do CFC), comentada a seguir.

No item 15 há a determinação de que os produtos recebidos dos associados com preço a fixar 

devem ser registrados contabilmente em conta própria de estoque, e sua contrapartida em 

conta de passivo, mensurados ao valor justo. 

O item 16 estabelece que os produtos recebidos dos associados com preço a fixar, se forem 

industrializados, consumidos ou vendidos antes da fixação de seu preço pelo cooperado, 

devem ter seu custo imediatamente reconhecido em conta de estoque de produtos acabados 

quando industrializado e em conta de resultado quando consumido ou vendido, e a obrigação 

deve ser mantida no passivo.

2. ITG 2004
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O item 17, por sua vez, define que os ajustes decorrentes de variação de preço, após a baixa dos 

estoques, devem ser classificados como ingresso ou dispêndio operacional. 

A ITG 2004, ao se referir ao valor justo como critério de mensuração dos estoques e de safras a 

liquidar, seguramente está se referindo ao preço cotado no mercado ativo para pagamento aos 

produtores, e não exatamente aos conceitos de valor justo de um ativo e de um passivo, 

conforme definições nas normas gerais. 

Tendo presente as normativas contábeis, passamos à análise de situações práticas para uma 

avaliação quanto aos critérios e procedimentos a serem adotados na mensuração e no registro 

do custo dos produtos agrícolas vendidos, passando por diferentes operações que dizem 

respeito aos produtos agrícolas.

O registro inicial dessa operação é muito simples, constitui-se em um débito em conta de 

Estoques e um crédito em conta de passivo, denominado Safras a Liquidar. 

Ocorre que no momento do recebimento são realizados os gastos de limpeza, secagem e 

classificação, os quais agregam valor aos produtos e os colocam em condições de serem 

comercializados ou armazenados. Esses gastos, via de regra, estão sendo reconhecidos como 

despesas operacionais quando incorridos, mas, tecnicamente, deveriam ser incorporados aos 

estoques. A questão que se apresenta é como tratar contabilmente esses gastos se os saldos de 

estoques e safras a liquidar devem ser mensurados ao valor justo.

No caso das cooperativas que cobram os serviços de recebimento, limpeza, secagem e 

classificação, esses gastos deverão ser confrontados com os ingressos/receitas de prestação de 

serviços, mas, no caso das cooperativas que cobrem esses gastos operacionais com as margens 

de comercialização, eles teriam que ser incorporados inicialmente no custo dos estoques para, 

à medida que forem comercializados, serem reconhecidos como custo dos produtos vendidos, 

mas isso implica controles específicos, haja vista que o normal é a realização desses gastos 

enquanto os produtos se encontram depositados, portanto, sujeitos à mensuração pelo mesmo 

valor do passivo.

2.1. Recebimento da produção dos cooperados/produtores
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No caso de a cooperativa liquidar a operação de depósito do produtor e manter o produto em 

seus estoques próprios, há possibilidade de agregar os gastos no custo dos produtos sem 

dificuldades, desde que mensurado ao custo médio.

A situação mais comum que ocorre é o recebimento da produção e a sua manutenção nos 

estoques por algum tempo, em contrapartida do safras a liquidar, sendo essa a situação que 

utilizaremos para análise e conclusão sobre os registros nessa etapa inicial do processo.

Considerando que a ITG 2004 determina que seja atribuído o valor justo, buscamos na NBC TG 

16, que trata dos estoques, o conceito de valor justo: “Valor justo é o preço que seria recebido 

pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação 

não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração”. Importante lembrar que 

a NBC TG 16 determina a dedução dos custos de venda ao mensurar pelo valor justo, o que 

permite concluir que o conceito de valor justo previsto na ITG 2004 não é o mesmo da NBC TG 

16, mas não é coerente pensar em mensurar os estoques ao preço que seria recebido pela 

venda sem descontar os gastos estimados e a própria margem de comercialização.

Em se tratando de estoque de produto depositado pelos cooperados, por mais que a análise da 

aplicação do conceito de valor justo nos leve a acreditar que seria o preço a ser recebido pela 

venda, mesmo que mediante a dedução dos custos de venda, não nos parece adequada sua 

aplicação para os estoques de produtos em depósito dos cooperados, isso porque esse critério 

pode resultar no reconhecimento de um efeito positivo no resultado antes da comercialização. 

Portanto, melhor manter os estoques de produtos em depósito avaliados ao mesmo valor do 

safras a liquidar, com possibilidade de manter no ativo os gastos com recebimento, limpeza, 

secagem e classificação, para reconhecimento no momento da venda, sempre que esses gastos 

não forem recuperados com a cobrança de serviços.

Com relação aos gastos acima comentados, cabe destacar o que de certa forma já foi dito, tratar 

como custo dos serviços prestados quando forem cobrados os serviços de limpeza, secagem e 

classificação, ou mantê-los registrados no ativo para serem reconhecidos quando da 

comercialização dos produtos. Nesse caso, sendo estoques próprios, bastará incorporar ao 

custo médio, mas quando mensurados ao valor do safras a liquidar pode ser mais interessante 

controlá-los separadamente. A alternativa mais cômoda, mas tecnicamente não a mais 

adequada, é permanecer apropriando no sistema de resultado à medida que os gastos 

transcorrem, como despesas operacionais.
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Com a comercialização ou com o seu uso em processo industrial, é inevitável a baixa dos 

estoques e, portanto, o reconhecimento como custo dos produtos vendidos ou custo de 

produção. No caso de não ter ocorrido a liquidação com os produtores, restará no passivo um 

saldo que deverá ser mensurado ao valor justo, aplicado o conceito de valor justo como o preço 

que seria pago para transferência/liquidação de um passivo.

2.2. Comercialização ou uso em processo industrial

Essa modalidade de comercialização consiste na venda, com transferência total dos benefícios 

e riscos ao cliente, sendo, portanto, inegável o atendimento dos requisitos para 

reconhecimento do ingresso/receita, ainda mais que se tem condições de mensurar o custo, 

mesmo que seja em forma de provisão com base na cotação de preço no mercado ativo.

Tratando-se de estoque próprio, o custo será o preço médio pago, não mais sujeito a variações.

2.3 Comercialização na modalidade Preços a Fixar

Essa modalidade de operação tem como característica relevante a fixação dos preços, tanto de 

compra quanto de venda, e, assim sendo, é relevante considerar a necessidade de estabelecer 

uma relação entre receita e custo baseada nos preços dos contratos de venda e de compra, 

mesmo que para operacionalizar isso se tenha que recorrer à utilização de controles 

específicos, como código diferenciado para os produtos vinculados aos contratos. A esse 

respeito, poderíamos seguir discorrendo sobre como proceder nos casos em que a cooperativa 

efetua primeiro a entrega ao cliente e depois a liquidação dos contratos com os produtores ou 

o contrário, mas o que mais importa é a afirmação de que o custo dos produtos vendidos com 

preços fixos vinculados a lotes de compras deva ser o preço de compra desses lotes.

2.4 Faturamento dos produtos comercializados através de contratos de 
venda a termo, vinculados a contratos de compra a termo (lotes)

A operação de liquidação não impõe maiores dificuldades à medida que o seu registro for 

efetuado em conta específica dos estoques, havendo a necessidade de realização de reversão 

dos registros iniciais da operação de entrega, a qual é efetuada com suporte na nota fiscal de 

devolução simbólica.

2.5 Liquidação



Após o reconhecimento inicial, a cada período de encerramento da contabilidade, é 

necessário mensurar o crédito originado na operação pelo seu valor justo. Para tanto, é 

indispensável que se mantenha um controle auxiliar contendo as informações do 

volume entregue e quem é o responsável pelo transporte de cada contrato. A variação
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Diversas outras situações poderiam ser listadas para fins de análise, por exemplo, operações de 

compra ou de venda para cobertura de riscos de variações de preços sobre posições de ativos 

ou passivos, transferências de produtos entre as diversas filiais da cooperativa, remessas para 

depósito no Porto, recebimento de produtos somente através de romaneios etc., mas essas 

questões deverão ser tratadas em outro boletim.

2.6 Outras situações

Como se pode ver, o tema não é simples, mas nada que não se possa administrar mediante a 

definição das práticas contábeis a serem adotadas e a implementação de controles 

apropriados.

É de fundamental importância o envolvimento da administração e gerência comercial da área 

de grãos na definição das práticas contábeis, ao menos para obter entendimento da 

informação contábil que será produzida. Muitas vezes, vimos a área contábil se debatendo com 

a área comercial ou mesmo com a própria administração em relação às informações 

produzidas, isso porque não há entendimento das práticas adotadas.

A ITG 2004 é uma norma que deve ser atendida; portanto, em relação ao critério de mensuração 

dos estoques e safras a liquidar, acreditamos não haver espaço para questionamentos, ao 

menos enquanto o produto tiver como contrapartida a conta safras a liquidar no passivo, e 

quanto ao custo, nos parece que em linha geral é possível estabelecer como parâmetro o valor 

que tenha sido repassado aos produtores na fixação dos preços, acrescido dos custos de 

recebimento, limpeza, secagem e classificação quando não houver a cobrança a título de 

serviços prestados. Para os casos que os produtos forem comercializados sem terem sido 

liquidados, via de regra, será o valor justo no momento da comercialização, a não ser que se 

trate de vendas com preços a fixar, situação em que o custo deverá ser atualizado até o 

momento da fixação com a indústria ou com os produtores, o que ocorrer primeiro.

Conclusões
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Este Comunicado Técnico tem por objetivo orientar os auditores independentes 

sobre a execução de trabalhos e a emissão de relatórios de asseguração a respeito de 

informações relacionadas com sustentabilidade e responsabilidade social, 

objetivando prover alinhamento e uniformidade na aplicação dos procedimentos de 

revisão e na emissão dos relatórios de asseguração sobre esses temas divulgados no 

Balanço Social, Demonstração de Informações de Natureza Social e Ambiental, 

Relatório de Sustentabilidade ou em outras partes do Relatório Anual da 

Administração.

Essa demonstração, não obrigatória, foi instituída no Brasil pelo CFC, por intermédio 

da NBC T 15, com vigência a partir de 1° de janeiro de 2006. Quando apresentada, ela 

deve ser considerada como informação suplementar às demonstrações financeiras e 

não deve se confundir com as notas explicativas às demonstrações financeiras. A 

referida NBC T 15 estabelece quais são as informações que devem ser incluídas nessa 

demonstração.

Antes de adentramos no tema de Balanço Social, precisamos voltar um pouco na 

história e entendermos como assunto evoluiu até chegarmos ao relatório de 

sustentabilidade ambiental e social. 

O conceito de sustentabilidade nasceu na década de 80 com críticas da ONU sobre o 

comportamento predatório de desenvolvimento econômico adotado pelos países 

desenvolvidos que se mostravam incapazes de manter o progresso em todo o planeta 

sem agredir o meio ambiente.

Nascia, assim, o conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. A 

ideia se popularizou nas conferências ocorridas no Rio de Janeiro, a Eco Rio 92, e na 

de Johanesburgo em 2002. Desde então, o debate sobre desenvolvimento 

sustentável está presente na sociedade cível, governos, empresas, organismos 

internacionais e ONGs, além de ter sido tema central na Rio + 20, realizada naquele 

ano no Rio de Janeiro.

Pesquisas do Banco Mundial constataram que é cada vez maior a preocupação das 

empresas multinacionais com questões relacionadas a responsabilidade social 

corporativa e, também, dos países da União Europeia, Canada e da maioria das nações 

emergentes, como Brasil, China e Índia.
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Balanço social é o nome dado à divulgação de um conjunto de informações e de 

indicadores dos investimentos e das ações realizadas pelas entidades no 

cumprimento de sua função social. Essas informações são dirigidas aos seus 

funcionários, associados, investidores, analistas de mercado, governo e às 

comunidades com que interagem, direta ou indiretamente.

É considerado, também, um instrumento demonstrativo das atividades das entidades 

que tem por finalidade conferir maior transparência e visibilidade às informações que 

interessam não apenas aos sócios e acionistas das entidades, mas também a um 

número maior de público, formado pelos empregados, fornecedores investidores, 

parceiros financiadores, consumidores e comunidade em geral.

Surgiu como um instrumento de comunicação de responsabilidade corporativa, 

constituindo um conjunto de informações de natureza econômica, social, laboral e 

ambiental, pelo qual se avalia o desempenho da entidade na comunidade onde está 

inserida e com a qual interage. Transcende, assim, da tradicional avaliação de 

natureza econômico-financeira, passando a medir o nível de respeito e de 

comprometimento das entidades com o seu meio social.

Esse demonstrativo é importante, pois os interessados tendem a direcionar seu foco 

às empresas preocupadas com a ética e a transparência, partindo do pressuposto de 

que empresas, que apresentam preocupações com os aspectos sociais e ambientais, 

representam menor risco empresarial, atraindo o interesse de novos clientes, 

fornecedores e investidores.

Os 191 países mais ricos do mundo ao término da conferência Internacional realizada 

em setembro de 2000, fixaram oito metas que deveriam fazer parte do compromisso 

de transformação social para o novo milênio. As metas que devem ser alcançadas 

estabelecem um compromisso coletivo para enfrentar os desafios globais mais 

urgentes nos campos econômico, social e ambiental, são destacadas a seguir:

· Acabar com a fome e a miséria;

· Oferecer educação básica de qualidade para todos;
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· Promover igualdade entre os sexos e a valorização da mulher;

· Reduzir a mortalidade infantil;

· Melhorar a saúde das gestantes;

· Combater a AIDS, a malária e outras doenças;

· Promover qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;

· Trabalhar para o desenvolvimento.

· Governo;  · Trabalhadores;

· Acionistas ou quotistas; · Investidores;

· Clientes;  · Fornecedores;

· Sindicatos;  · Pesquisadores.

O Balanço Social foi concebido para divulgar informações de cunho social e seus 

objetivos são os seguintes:

Algumas empresas já divulgam o Balanço Social acompanhado do relatório de 

opinião dos auditores independentes, de forma separada das Demonstrações 

Financeiras, justamente para que o público interessado possa fazer as avaliações 

desvinculadas das peças financeiras. O Balanço Social é composto de três peças: 

Relatório de Sustentabilidade Social, Indicadores Sociais/Econômico e Demonstração 

do Valor Adicionado.

Os usuários do Balanço Social são todos aqueles que, pelos mais diversos motivos, 

têm interesse nas informações contidas nesse demonstrativo contábil, dentre os 

principais destacam-se os seguintes:

A) Revelar, juntamente com as demais peças contábeis, a solidez da estratégia de 

sobrevivência e crescimento da entidade;

B) Evidenciar as contribuições para a qualidade de vida da população;

C) Explicitar as intenções entre clientes, fornecedores, associações, governo, acionistas, 

investidores e universidades;

D) Apresentar os investimentos da empresa em pesquisas e tecnologias;

E) Sedimentar a tomada de decisão dos diversos usuários;

F) Ampliar a confiança da sociedade na entidade.



No Balanço Social devem estar contemplados dois projetos básicos: o social e o 

ambiental. Esses projetos devem ser escolhidos levando em consideração as 

necessidades identificadas pela empresa e devem ser implementados sempre em 

parceria com outras empresas ou instituições, tendo como objetivo a transformação 

da realidade socioeconômica daquele grupo ou sociedade, tornando-o sustentável, 

ou seja, o grupo ou os projetos devem se desenvolver de forma autônoma, sem a 

interferência permanente da empresa, mas com supervisão e avaliação permanente 

dos resultados alcançados.
 
Não podemos confundir doações ou patrocínios com projetos sociais. As empresas, 

de um modo geral, fazem doações pontuais para determinados fins, mas isso não 

pode ser considerado um projeto social e, mesmo sendo uma doação, a empresa deve 

se certificar que a entidade recebedora realiza trabalhos de natureza social, cobrando 

a prestação de contas dos recursos investidos. A sugestão é de que a cada repasse 

efetuado seja cobrada a prestação de contas de forma imediata, podendo, ainda, a 

Entidade checar se o evento efetivamente está sendo realizado, através da lista dos 

participantes, fotos no local e divulgação em rádios e jornais, assim como qualquer 

outro recurso repassado para outras entidades.

Para alguns, responsabilidade social resume-se em ajudar as pessoas carentes e 

suprir suas necessidades básica, alcançando, com isso, reconhecimento junto à 

sociedade. responsabilidade social é muito mais do que isso, é um projeto 

transformador de realidade e de mudanças de paradigmas, portanto, deve-se evitar 

fazer doações ou promover ajudas pontuais. Caso seja feito, deve envolver os 

colaboradores, cooperados e clientes, transformando numa ação do voluntariado, 

que poderá fazer parte de algum projeto.

Para alcançarmos essas metas, as Diretorias e Gerências devem estar envolvidos de 

forma plena, transformando as ações num modelo permanente e não somente para os 

projetos existentes. Os valores, crenças e atitudes devem ser reforçados 

constantemente, para que as pessoas envolvidas sejam agentes de transformação 

dentro e fora da empresa, envolvendo a família, assim como a comunidade em geral.
A elaboração da política deve ser definida pela alta administração, no entanto, precisa 

analisar as considerações e percepções das partes interessadas. Todas as áreas 

precisam saber o que compete a cada setor e a cada colaborador para o alcance dessa 

política, e esta precisa ser atualizada periodicamente, de acordo com as 

necessidades.
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Destacamos que todas as informações de natureza social interna e externa ou mesmo 

ambiental, devem estar suportadas por registros contábeis, relatórios auxiliares, 

listas de presenças, fotos, depoimentos e outras provas, que posteriormente podem 

se aferidas pelos responsáveis da montagem do relatório social, demais interessados 

e auditoria externa.

Em relação aos Indicadores Sociais/ambientais Internos, deverão ser extraídos 

preferencialmente da contabilidade, mas, para que isso ocorra, deverão ser 

identificados com clareza os projetos e ações, permitindo, um melhor planejamento 

na abertura das contas contábeis, assim como de sua classificação. No caso das 

sociedades cooperativas, alguns projetos são bancados pelos recursos do RATES, 

logo, será mais fácil fazer essa identificação.

Quanto aos Indicadores Sociais/ambientais Externos, onde são divulgados todos os 

gastos com a comunidade em vários projetos de cunho ambiental, saúde, 

alimentação, educação, capacitação profissional, esporte, cultura/lazer e outras ações 

sociais/filantropia, também há a necessidade de fazer os registros contábeis em 

contas apropriadas ou através de planilhas auxiliares, facilitando a construção do 

relatório final. 

 As informações devem ser estruturadas de forma sistematizada, para que ao longo do 

exercício essas informações possam ser avaliadas e confirmadas com os controles 

internos, facilitando a estruturação final do relatório e do Balanço Social, inclusive, a 

prestação de contas para a Diretoria, Conselhos e Auditoria Externa.

Julgamos importante que no início do exercício sejam divulgadas, internamente e 

externamente, a metodologia de trabalho a ser adotada, os projetos existentes ou 

novos projetos, a definição de recursos materiais, pessoais e financeiros e como a 

comunidade em geral e as empresas poderão participar das ações partilhadas e 

integradas. Não basta que, isoladamente, a Entidade com seus próprios recursos 

desenvolva ações socioambientais, é necessário interagir permanentemente com a 

comunidade, clientes e fornecedores para que as ações se tornem educativas e 

permanentes, divulgando sempre os resultados para que os parceiros voluntários se

45

Avaliações dos Projetos e Divulgação



sintam verdadeiramente parte integrante do trabalho, através do reconhecimento 

público. Para isso, seria interessante criar um Comitê de Responsabilidade Social 

Ambiental, para que todas as ações sejam coordenadas e avaliadas 

permanentemente e os resultados sejam alcançados de forma satisfatória.

A Global Reporting Initiative (GRI), Sediada em Amsterdam é uma organização sem 

fins lucrativos que promove a sustentabilidade econômica, ambiental e social, 

fornecendo, a empresas e organizações de diferentes portes, uma estrutura para 

elaboração de relatórios de sustentabilidade que é amplamente utilizada e 

reconhecida em todo o mundo, ferramenta utilizada pelas Cooperativas Médicas 

(UNIMEDs), coordenados pela UNIMED DO BRASIL, com a publicação do Manual do 

Balanço Social.

O Balanço Social deverá divulgar, entre outras informações, as seguintes:
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Estruturação do Balanço Social

1.1) N° de Pessoas que trabalham na cooperativa (colaboradores e associados);

1.2) N° de admissões durante o período;

1.3) N° de demissões e saídas da cooperativa (colaboradores e Associados);

1.4) Índice de rotatividade por substituição;

1.5) N° de estagiários no período;

1.6) N° de aprendiz no período;

1.7) N° Trabalhadores terceirizados;

1.8) N° Trabalhadores com contrato temporário;

1.9) N° de homens na cooperativa (colaboradores e associados);

1.10) N° de mulheres na cooperativa (colaboradores e associados);

1.11) N° de brancos;

1.12) N° de pretos;

1.13) N° de indígenas na Cooperativa;

1.14) N° de pessoas com deficiência;

1.15) N° total de membros do Conselho de Administração;

1.16) N° total de membros do Conselho de Fiscal;

1.17) N° total de membros da Diretoria Executiva;

1.18) N° de homens cooperados em função administrativa e/ou na diretoria;

1.19) N° de mulheres cooperadas em função administrativas e/ou na diretoria;

1) Indicadores do Corpo Funcional



47

1.20) N° de negros e indígenas cooperados em função administrativas e/ou na diretoria;

1.21) Faixa etária dos(as) colaboradores(as);

1.22) N° de pessoas nas categorias profissionais de trabalho (técnico, operacional, apoio e etc.);

1.23) Remuneração média por categoria profissional de trabalho por gênero (homem e mulher);

1.24) Remuneração média por categoria profissional de trabalho por raça;

1.25) N° de colaboradores por escolaridade;

1.26) A cooperativa estimula a educação básica, ensino médio e superior (supletivo ou regular) 

dos(as) trabalhadores(as)?

1.27) N° total de acidentes de trabalho;

1.28) Existem medidas concretas em relação à saúde e segurança no ambiente de trabalho?

2.1) Valor (R$ mil) da maior produção repassada ao(à) cooperado(a);

2.2) Valor (R$ mil) da menor produção repassada a(à) cooperado(a);

2.3) Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) administrador(a);

2.4) Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao administrador(a);

2.5) Valor (R$ mil) da maior remuneração paga ao(à) empregado(a);

2.6) Valor (R$ mil) da menor remuneração paga ao(à) empregado(a);

2.7) Destinos das sobras;

2.8) Fundos existentes;

2.9) % Frequência média nas assembleias pelos cooperados ocorridas no período;

2.10) Assuntos/Pauta submetidos à assembleia;

2.11) Outros órgãos sociais existentes na Cooperativa;

2.12) Renovação dos cargos diretivos (conselho), no período;

2.13) Os três critérios principais para admissão de novo(s) cooperados(as)/cooperativas/sócios;

2.14) Espaços de representação do cooperativismo em que a Cooperativa atua;

2.15) A Cooperativa apoia a organização de outros empreendimentos de outras cooperativas;

2.16) Principal fonte de crédito;

2.17) Existe participação de cooperados no planejamento da Cooperativa;

2.18) A Cooperativa costuma consultar os cooperados para a solução de problemas e/ou na hora 

de buscar soluções;

2.19) A Cooperativa possui Conselho Consultivo;

2.20) A Cooperativa possui comitê de gestão de riscos;

2.21) A Cooperativa tem código de ética implementado;

2.22) A Cooperativa possui um canal de denúncias relativo ao código de conduta; 

2.23) A Cooperativa tem um comitê para tratar de denúncias/questões relativas ao Código de 

Conduta.

2) Indicadores de Organização e Gestão
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3.1) Ingressos e Receitas Brutas;

3.2) Receitas sobre aplicações financeiras;

3.3) Total das dívidas;

3.4) Patrimônio da Cooperativa;

3.5) Patrimônio de terceiros;

3.6) Impostos e contribuições;

3.7) Remuneração dos(as) cooperado (a)s/cooperativas/sócio;

3.8) Sobras ou perdas do exercício;

3.9) Valor de capital para ingresso na Cooperativa;

3.10) Custo Total de Pessoal: Remuneração + Benefícios;

3.11) INSS retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios;

3.12) IR retido sobre produção cooperados/cooperativas/sócios;

3.13) Fundos;

3.14) Venda a outras Cooperativa/Central.

4.1) Investimento em alimentação;

4.2) Investimento em eventos;

4.3) Investimento em saúde;

4.4) Investimento em transporte;

4.5) Investimento em segurança no trabalho;

4.6) Investimento em cultura e/ou lazer;

4.7) Investimento em educação/alfabetização, ensino fundamental, médio ou superior;

4.8) Investimentos em capacitação profissional;

4.9) Investimentos de capacitação em gestão cooperativa;

4.10) Investimentos em creche ou auxílio-creche;

4.11) Investimento em seguro de vida;

4.12) Investimentos em previdência privada;

4.13) Investimentos em participações nos resultados;

4.14) Investimento em bonificações;

4.15) Investimentos em cursos para o desenvolvimento pessoal;

4.16) Total de horas de treinamento para cooperados/cooperativas/sócios e colaboradores em 

políticas e procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos;

4.17) Total de horas de treinamento para cooperados/cooperativas/sócios e colaboradores em 

políticas e procedimentos anticorrupção;

4.18) Número total de ações trabalhistas movidas por colaboradores;

4.19) Valor total (R$ mil) de indenizações trabalhistas pagas no período por determinação da 

justiça.

3) Indicadores Econômicos 

4) Indicadores Sociais Internos
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5.1) Investimento em eventos;

5.2) Investimentos em programas e/ou projetos ambientais;

5.3) Investimento em campanhas de mobilização e conscientização socioambiental;

5.4) Investimento em voluntariado;

5.5) Investimentos em Saúde;

5.6) Investimentos em educação/alfabetização;

5.7) Investimentos em capacitação profissional;

5.8) Investimentos em esportes;

5.9) Investimentos em cultura e/ou lazer;

5.10) Gastos com ações sociais/filantropia (financeira, produtos e/ou serviços)/ajudas 

humanitárias;

5.11) Outros.

6.1) A previdência privada contempla (Funcionários, Diretores, Associados);

6.2) A participação nas sobras ou resultados contempla;

6.3) Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela Cooperativa foram definidos por: 

(Funcionários, Diretores, Associados, Sociedade);

6.4) Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: 

(Funcionários, Diretores, Associados);

6.5) Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos 

empregados;

6.6) Na seleção dos fornecedores, são adotados os mesmos padrões éticos e de sustentabilidade 

social, ambiental da Cooperativa;

6.7) A cooperativa incentiva os empregados quanto à participação em programas de trabalho 

voluntário;

6.8) Número total de demandas (reclamações, consultas, denúncias e sugestões);

6.9) Número total de demandas (reclamações, consultas, denúncias e sugestões) com respostas 

conclusivas;

6.10) Valor total (R$ mil) de indenizações no período por determinação de órgãos e defesa do 

consumidor e/ou justiça;

6.11) Total do valor gasto com fornecedores;

6.12) Compras de “serviços e/ou bens” de outras cooperativas.

5) Indicadores Sociais Externos

6) Outras Informações
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7.1) Valor (R$ mil) Total do Passivo Ambiental (Legais ou implícitas, Construtivos e Justos)

7.2) Recursos Financeiros Aportados em Meio Ambiente (educação, treinamento, pesquisas e 

desenvolvimentos);

7.3) Quantidade de emissões equivalentes de CO² equivalentes dos GEE (Gases de Efeito Estufa);

7.4) Consumo de energia dentro da organização (kWh);

7.5) Consumo de água dentro da organização (m³);

7.6) Material utilizado em peso (kg) (papel e copos plásticos);

7.7) Resíduos Segregados;

7.8) Destinação dos resíduos segregados.

7) Indicadores Ambientais

Considerações Finais

A grande mensagem que deve ser transmitida através da divulgação do Balanço 

Social é mostrar a importância e as vantagens da prática da responsabilidade social 

adotada pela empresa e convencer seus colaboradores, cooperados, clientes, 

fornecedores e parceiros que todos, de forma conjunta, poderão adotar práticas 

semelhantes sem onerar sobremaneira suas finanças. A prática demonstra que um 

programa de responsabilidade social só traz resultados positivos para a sociedade e 

para a empresa se for realizado de forma autêntica. É necessário que a empresa tenha 

a cultura da responsabilidade social incorporada ao seu pensamento. Desenvolver 

programas sociais apenas para divulgar a empresa, ou como forma compensatória, 

não traz resultados positivos sustentáveis ao longo do tempo; porém, as empresas 

que incorporarem os princípios e os aplicarem corretamente podem trazer resultados 

como valorização da imagem institucional e da marca, maior lealdade do consumidor, 

maior capacidade de recrutar e manter talentos, flexibilidade, capacidade de 

adaptação e longevidade.



Demonstração do 
Valor Adicionado

Ano 2 | No10



O modelo da Demonstração do Valor Adicionado – DVA foi normatizado pela 

Resolução CFC 1.138/08, de 21/11/2008, que aprova a Norma Brasileira de 

Contabilidade NBC TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. O objetivo dessa 

norma é estabelecer critérios para elaboração e apresentação da Demonstração do 

Valor Adicionado (DVA), a qual representa um dos elementos componentes do 

Balanço Social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua 

distribuição durante determinado período. 

A entidade, sob a forma jurídica de sociedade por ações, com capital aberto, e outras 

entidades que a lei assim estabelecer, devem elaborar a DVA e apresentá-la como 

parte das demonstrações financeiras divulgadas ao final de cada exercício social. 

Valor adicionado representa a riqueza criada pela empresa, de forma geral, medida 

pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui 

também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por 

terceiros e transferido à entidade. Valor adicionado recebido em transferência 

representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade e sim por 

terceiros, e que a ela é transferida como, por exemplo, as receitas financeiras, de 

equivalência patrimonial, dividendos, aluguel, royalties, etc.

A DVA deve ser adaptada às atividades de cada empresa, porém existe um modelo 

básico que poderá ser utilizado como ponto de partida para a estruturação de um 

modelo apropriado por segmento dentro do cooperativismo. O primeiro modelo de 

DVA aprovado foi o das Cooperativas Médicas Operadoras de Planos de Saúde, que 

levou em consideração as Orientações do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE).

O valor adicionado é um indicador da eficácia de gestão da organização, pois permite 

a visualização da distribuição do resultado da atividade do negócio, isto é, a parte que 

cabe aos associados (resultado distribuído) e aquela retida na organização (reservas). 

O conjunto dos indicadores e a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) revelam a 

principal contribuição da organização para aqueles que contribuíram para alcançar o 

resultado, pois demonstra a origem e o destino dos recursos.
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Contextualização



A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de 

forma sintética, os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela 

empresa em determinado período e sua respectiva distribuição.

A riqueza gerada pela empresa, medida no conceito de valor adicionado, é calculada 

a partir da diferença entre o valor de sua produção e o dos bens e serviços produzidos 

por terceiros utilizados no processo de produção da empresa.

A utilização do DVA como ferramenta gerencial pode ser resumida da seguinte forma:

1) como índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, ao medir a 

eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção, comparando o valor das 

saídas com o valor das entradas;

2) como índice de avaliação do desempenho social à medida que demonstra, na 

distribuição da riqueza gerada, a participação dos empregados, do governo, dos 

agentes financiadores e dos acionistas.

O valor adicionado demonstra, ainda, a efetiva contribuição da empresa, dentro de 

uma visão global de desempenho, para a geração de riqueza da economia na qual está 

inserida, sendo resultado do esforço conjugado de todos os seus fatores de produção.

A Demonstração do Valor Adicionado, que também pode integrar o Balanço Social, 

constitui, desse modo, uma importante fonte de informações à medida que apresenta 

esse conjunto de elementos que permitem a análise do desempenho econômico da 

empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim como dos efeitos sociais 

produzidos pela distribuição dessa riqueza. 

Para melhor orientação na montagem da DVA, seguem algumas sugestões:

» as informações devem ser extraídas da contabilidade e os valores informados 

devem ter como base o princípio contábil da competência;

» as informações devem ser apresentadas de forma comparativa anual e devem ter 

como base o princípio da comparabilidade;

» as informações da DVA são complementares e podem compor as demonstrações 

financeiras;

» as informações devem ser consistentes com a Demonstração do Resultado e 

conciliadas com os registros auxiliares mantidos pela organização;
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» a Demonstração do Valor Adicionado poderá ser objeto de revisão ou auditoria se a 

entidade possuir auditores externos independentes que revisem ou auditem suas 

demonstrações financeiras.

O modelo da DVA está estruturado em duas partes: Quadro A – Formação da Riqueza 

e Quadro B – Distribuição da Riqueza. Na formação da riqueza, são evidenciadas todas 

as receitas, ajustadas pelos custos dos produtos e serviços, despesas diretas na 

formação dos produtos e realização dos serviços, as depreciações e amortizações e o 

resultado não operacional, tendo por base a Demonstração do Resultado do Exercício.

A seguir, apresentamos o modelo básico extraído a partir da NBC TG 09.
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1.1. Venda de mercadorias, produtos e serviços (pelo valor líquido)

1.2. Outras receitas

1.3. Resultados não operacionais

1.4. Provisão para créditos de liquidação duvidosa – constituição/reversão

1. Receitas

2.1. Matérias-primas consumidas

2.2. Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

2.3. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

2.4. Perda/recuperação de valores ativos

2.5. Outros

2. Insumos adquiridos de terceiros

Resultado da subtração dos itens 1 e 2 acima (item 3 = 1-2).

3. Valor adicionado bruto

Depreciação, amortização e exaustão.

4. Retenções

Resultado da subtração dos itens 3 e 4 acima (item 5 = 3-4).

5. Valor adicionado líquido produzido pela entidade

Formação da Riqueza
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6.1. Resultado de equivalência patrimonial (negativo ou positivo)

6.2. Receitas financeiras

6.3. Outras receitas (aluguéis recebidos, doações, entre outros)

6. Valor adicionado recebido em transferência

Resultado da subtração dos itens 5 e 6 acima (item 7 = 5-6).

A norma destaca que a DVA deve ser elaborada e publicada de forma comparativa, pois dessa 

forma será possível fazer as análises quantitativas e qualitativas, identificando se houve 

crescimento na formação da riqueza e a forma como foi distribuída, já que os principais grupos são 

a Remuneração do Trabalho e a Remuneração do Governo.

Na elaboração da DVA, aconselhamos que seja utilizado o balancete, referenciando todas as contas 

analíticas, utilizando como base as contas que forma a riqueza e as contas da distribuição da 

riqueza. Pode ser utilizada a letra (A) para designar a Formação da Riqueza e a letra (B) para 

Distribuição da Riqueza, logo a codificação pode ser desta forma:

7. Valor adicionado total a distribuir

8.1. Remuneração do trabalho – Pessoal (remuneração direta: salários, 13º, férias, comissões, horas 

extras, plano de saúde, alimentação, transporte, FGTS etc.)

8.2. Remuneração do governo (impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais)

8.3. Contribuição para a sociedade

8.4. Remuneração de capitais de terceiros (juros, aluguéis e outros)

8.5. Remuneração de capitais próprios (juros sobre o capital próprio, dividendo, lucros 

retidos/prejuízo do exercício).

A1.1. Venda de mercadorias, produtos e serviços (pelo valor líquido)

A2.1. Matérias-primas consumidas

A2.2. Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos

A2.3. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

8. Distribuição do valor adicionado

Distribuição da Riqueza
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B8.1. Remuneração do trabalho – Pessoal (remuneração direta: salários, 13º, férias, comissões, 

horas extras, plano de saúde, alimentação, transporte, FGTS etc.).

B8.2. Remuneração do governo (impostos, taxas e contribuições federais, estaduais e municipais).

B8.3. Contribuição para a sociedade

As cooperativas que utilizam grupos transitórios de custos de serviços ou de fabricação de 

produtos, deverão, igualmente, utilizar essas contas na montagem do DVA, mesmo que esses 

grupos sejam zerados mensalmente por meio das transferências para os custos dos serviços ou 

para os estoques de produtos. Não importa o tipo societário (comercial, serviços ou industrial), o 

DVA não apresenta variações por ramos, apenas deve ser adaptado como é o caso das Instituições 

Financeiras, porém o Banco Central não obriga a sua elaboração e publicação.
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Modelo Estruturado de DVA

A) GERAÇÃO DAS RIQUEZAS PATRIMONIAIS
a)   Ingressos e Receitas

a1) Ingressos e Receitas Operacionais
a2) Outros ingressos e receitas operacionais 
a3) Provisão para perdas sobre créditos - Reversão/Constituição

B) DISTRIBUIÇÃO DAS RIQUEZAS

a)   Remuneração trabalho, Dirigentes, Conselheiros e Empregados
a1) Salários, 13º, Férias, etc.
a2) Benefícios
a3) Terceiros
a4) FGTS
a5) Bônus / Participação nos lucros e resultados
a6) Cédula de Presença Conselho Fiscal
a7) Provisão de Férias e 13º Salário

b)   Remuneração governo: Impostos/Taxas/Contribuições
b1) Federais
b2) Previdência Social
b3) Estaduais
b4) Municipais

c)   Contribuições para Sociedade

(II) Total distribuído (a+b+c+d+e)

c1) Doações Para Programas Sociais

d)   Remuneração de capitais de terceiros
d1) Juros
d2) Aluguéis
d3) Outras (royalties, direitos autorais)

e)   Remuneração de capitais próprios
e1) Juros sobre capital próprio
e2) Constituição de reservas e fundos
e3) Sobras / Perdas líquidas a disposição da AGO

152.892.000,00

152.000.000,00
917.000,00
(25.000,00)

115.139.000,00

113.100.000,00
2.054.000,00

(15.000,00)

(74.994.000,00)

(65.320.000,00)
(1.400.000,00)
(3.125.000,00)
(3.529.000,00)

(120.000,00)
(720.000,00)
(780.000,00)

(107.403.000,00

45.489.000,00

44.289.000,00

5.127.000,00

49.416.000,00 32,32% 37,12%

(1.200.000,00)

4.995.000,00

132.000,00

40.145.000,00

39.095.000,00

3.650.000,00

42.745.000,00

(1.050.000,00)

3.582.000,00

68.000,00

(97.000.000,00)
(1.623.000,00)
(3.823.000,00)
(4.077.000,00)

(200.000,00)
(592.000,00)

(88.000,00)

24.978.000,00

12.950.000,00
4.332.000,00
2.825.000,00

931.000,00
550.000,00
350.000,00

3.040.000,00

(20.543.000,00

25.000,00

900.000,00

2.970.000,00

49.416.000,00 42.745.000,00100,00% 100,00%

25.000,00

250.000,00
650.000,00

-

250.000,00

2.170.000,00
550.000,00

(1.160.000,00)
(3.330.000,00)

(15.700.000,00)
(353.000,00)

50,55%

26,21%
8,77%
5,72%
1,88%
1,11%
0,71%
6,15%

23.016.000,00

11.780.000,00
3.880.000,00
2.564.000,00

780.000,00
845.000,00
387.000,00

2.780.000,00

13.915.000,00

1.150.000,00
2.980.000,00
9.500.000,00

285.000,00

20.000,00

20.000,00

770.000,00

150.000,00
620.000,00

-

5.024.000,00

200.000,00
4.484.000,00

340.000,00

53,84%

27,56%
9,08%
6,00%
1,82%
1,98%
0,91%
6,50%

41,57%

0,05%

1,82%

6,01%

0,05%

0,51%
1,32%
0,00%

0,51%
4,39%
1,11%

2,35%
6,74%

31,77%
0,71%

32,55%

2,69%
6,97%

22,22%
0,67%

0,05%

0,05%

1,80%

0,35%
1,45%
0,00%

11,75%

0,47%
10,49%

0,80%

b)   Insumos adquiridos de terceiros

c)   Valor adicionado Bruto

d)   Depreciação, Amortização

e)   Valor Adicionado Líquido

b1) Custo produtos, mercadorias e serviços
b2) Despesas de comercialização
b3) Despesas com serviços Terceiros
b4) Despesas Publicas e  administrativas
b5) Provisão para contingências - administrativas
b6) Despesas Financeiras
b7) Despesas Patrimoniais

f)   Valor adicionado recebido/cedido em transferência

Valor Adicionado total a distribuir

f1) Receitas financeiras
f2) Resultado de equivalência patrimonial
f3) Outras Receitas e Participações Societárias

2019 % %2018



ITG 2004
Entidade Cooperativa

Ano 2 | No14



A ITG 2004, de 24 de novembro de 2017, que trata de aspectos contábeis específicos 

das sociedades cooperativas, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e revogou 

todas as demais normas que tratavam do assunto, aplicando-se, portanto, a todas as 

sociedades cooperativas.

Essa interpretação técnica tem por objetivo o estabelecimento de critérios e 

procedimentos específicos de registro das variações patrimoniais e de estrutura das 

demonstrações contábeis de forma complementar ao conjunto de normas editadas 

pelo Conselho Federal de Contabilidade, sejam as NBC TGs (normas completas) ou a 

NBC TG 1000 (aplicável às pequenas e médias empresas), cabendo ainda observar as 

determinações de órgãos reguladores a que determinadas cooperativas estão 

sujeitas.

A norma trata de algumas definições que merecem destaque:
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» Movimentação econômico-financeira decorrente de ato cooperativo é definida

contabilmente como ingressos (receitas por conta de cooperados) ou dispêndios

(custos e despesas por conta de cooperados);

» Fundos constituídos de sobras líquidas são denominados Reservas;

» Demonstração do Resultado é denominada de Demonstração de Sobras ou

Perdas.

Registros Contábeis

Pode parecer exagerada a referência a produto, mas a prática revela certas situações em que esse 

nível de abertura é importante, como é o caso dos produtos agrícolas, que assumem relevância no 

contexto das cooperativas agropecuárias, a abertura das informações contábeis da soja, do milho e 

do trigo, por exemplo, é relevante. A segregação contábil em ato cooperativo e não cooperativo se 

constitui em um tema que aparentemente pode parecer simples, no entanto, possui particularidades 

que a torna relativamente complexa e merece a elaboração de um boletim específico, que 

deveremos tratar em uma futura edição.

1.1. A escrituração contábil deve ser realizada de forma segregada em ato 
cooperativo e não cooperativo, por atividade, produto ou serviço
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É o caso, por exemplo, da participação das cooperativas em Centrais que industrializam a produção 

agropecuária oriunda do quadro social. Nesse caso, a norma estabelece que a participação das 

cooperativas sobre o resultado da Central seja reconhecido contabilmente no mesmo período em 

que é apurado. Há um aspecto que não foi contemplado e que entendemos ser importante: refere-se 

ao fato de o resultado dessas participações, para a cooperativa que participa com a entrega de 

produção e recebe retorno de sobras por conta dessa produção entregue, não corresponder, 

necessariamente ou exclusivamente, a um ato cooperativo, havendo, portanto, necessidade de 

registro segregado como receita ou despesa e não somente como ingresso ou dispêndio, conforme 

previsto na ITG.

1.2. O investimento em outra entidade cooperativa de qualquer grau deve 
ser avaliado pelo custo de aquisição e seus resultados contabilizados, de 
acordo com o regime de competência, em conta de ingresso ou dispêndio

Esse aspecto se apresenta conflitante com posicionamentos da Receita Federal, que determina que 

esses resultados sejam levados ao FATES/RATES, o que nos parece inadequado, haja vista que 

compete ao Conselho Federal de Contabilidade estabelecer as normas de natureza contábil. 

Consideramos seguro afirmar que a destinação dos resultados decorrentes das aplicações 

financeiras seja determinada de acordo com norma estatutária ou deliberação da assembleia geral 

dos cooperados e não compulsoriamente ao FATES/RATES.

1.3. Os resultados decorrentes das aplicações financeiras por investimento 
da sociedade cooperativa em outras sociedades cooperativas, não 
cooperativas ou em instituições financeiras devem ser reconhecidos no 
resultado do período e suas destinações devem ser tratadas de acordo com 
norma estatutária ou deliberação da assembleia geral

Esse ponto merece destaque pelo fato de a participação em sociedades não cooperativas estar 
consignada no art. 88 da Lei 5.764/71, sem previsão legal para destinação a Rates, o que dá total 
sentido ao item da ITG. No entanto, é de fundamental importância que se tenha o cuidado de não 
distribuir esses resultados, especialmente nos casos em que não são convertidos em caixa ou 
equivalentes, mas normalmente capitalizados. Outro aspecto a considerar é a necessidade de 
constar item específico no edital de convocação para deliberar sobre sua destinação, haja vista que 
não se constitui em sobra a disposição da assembleia e nem há previsão legal de ser levado para a 
Rates, portanto, requer deliberação, a não ser que o estatuto social estabeleça a regra.

1.4. Os resultados decorrentes da equivalência patrimonial e dos 
investimentos avaliados pelo custo de aquisição por investimentos da 
sociedade cooperativa em sociedades não cooperativas devem ser 
reconhecidos no resultado do período e suas destinações devem ser 
tratadas de acordo com a norma estatutária ou deliberação da assembleia geral
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A questão que se apresenta é como interpretar o termo “absorvidos pela reserva”: poderia ser 

mediante a reversão da Rates a crédito das contas de resultado ou a reversão dos valores registrados 

no resultado a débito da Rates? Entendemos que nenhuma dessas possibilidades, mas unicamente a 

reversão da Rates a crédito da conta Sobras ou Perdas, de forma a anular o efeito dos gastos na base 

das destinações.

A respeito da reversão da reserva cabe uma observação quanto à forma de contabilização dos gastos, 

os quais podem estar integralmente vinculados ao ato cooperativo (gastos com os cooperados) ou 

proporcionalmente ao ato cooperativo e não cooperativo (gastos com funcionários). No caso de se ter 

uma parcela dos gastos alocada para os atos não cooperativos, não há sentido em efetuar a reversão 

da reserva, uma vez que o mesmo valor retornará para a reserva.

1.5. Os dispêndios de assistência técnica, educacional e social devem ser 
registrados em contas de resultado, respeitando o regime de competência, 
e podem ser absorvidos pela Reserva de Assistência Técnica, Educacional 
e Social (RATES)

Cabe destacar a necessidade de fazer constar no edital de convocação um item específico para 

apreciar e deliberar sobre os ajustes de períodos anteriores, uma vez que se constitui em um 

requisito para validar a deliberação.

1.6. Os ajustes de períodos anteriores seguem a regra da NBC TG 23 – 
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro ou a seção 
10 da NBC TG 1000 e, para fins de deliberação a ser tomada em assembleia, 
devem ser apresentados em conta destacada no Patrimônio Líquido

Via de regra, os planos de contas das cooperativas segregam os valores das operações com os 
cooperados e não cooperados, mas o que nos chama a atenção é que isso não se constitui em 
requisito dessa interpretação, haja vista que oferece a possibilidade de segregação em registros 
auxiliares, ou seja, no sistema de controle dos estoques, do contas a receber e do contas a pagar.

1.7. Os saldos de estoque, contas a receber e contas a pagar decorrentes das 
operações realizadas com os associados devem ser apresentados em contas
 individualizadas que os identifiquem, podendo ser utilizados registros
 auxiliares
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Esse item nos levou a uma grande reflexão, especialmente pela condição imposta ao que a NBC TG 

ESTRUTURA CONCEITUAL estabelece como definição de ativo, a qual transcrevemos a seguir:

(a) ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos

passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade;

Para as cooperativas que operam a comercialização dos produtos recebidos dos associados de forma 

“livre”, com formação de resultados a partir das margens de comercialização, é indiscutível o 

registro dos produtos recebidos em conta de estoque em contrapartida do passivo; porém, para 

aquelas cooperativas que recebem a produção tão somente para prestar os serviços de limpeza, 

classificação, secagem, armazenagem e comercialização, cobrando apenas taxas de serviços, com 

repasse integral aos cooperados dos valores obtidos na comercialização, que por sua vez é 

autorizada pelos cooperados, entendemos que o conceito de ativo não é atendido e, portanto, não 

cabe o registro em conta de estoques, mas somente em contas de compensação, meramente para os 

fins de controle.

1.8. Os produtos recebidos dos associados com preço a fixar devem ser 
registrados contabilmente em conta própria de estoque, individualizada, 
desde que atenda a definição de ativo do item 4.4 da NBC TG ESTRUTURA 
CONCEITUAL – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de 
Relatório Contábil-Financeiro, e sua contrapartida em conta de passivo, 
mensurados ao valor justo, podendo ser utilizados registros auxiliares

Nesse caso, não resta dúvida que o custo deva ser apropriado. O detalhe é se em caráter definitivo ou 
de forma estimativa/provisória, sujeito a ajuste à medida que os preços aos produtores forem 
fixados. Nesse sentido, parece-nos adequado interpretar como uma prática contábil que deve ser 
escolhida pela administração, a qual, a depender das circunstâncias, pode definir se o mais 
apropriado é como valor definitivo ou como estimativa/provisório. Se a prática for como custo 
definitivo, as variações de preços que ocorrerem na sequência deverão ser tratados como resultado 
financeiro, mas se for como custo estimado, as variações futuras serão tratadas como ajuste do custo 
até que ocorra a fixação com os cooperados.

Ocorre que, por vezes, a fixação dos preços aos produtores ocorre somente após o término do 
exercício social, com o que as contas são encerradas e um novo período contábil se inicia. Nesse caso, 
pode ser mais interessante tratar como resultado financeiro, ao menos as variações que ocorrerem 
no ano seguinte.

1.9. Se os produtos recebidos dos associados com preço a fixar forem 
industrializados, consumidos ou vendidos antes da fixação de seu preço pelo 
cooperado, o custo deve ser imediatamente reconhecido em conta de estoque 
de produtos acabados quando industrializado e em conta de resultado quando 
consumido ou vendido, e a obrigação deve ser mantida no passivo
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Nessa definição reside uma dúvida, qual seja: o ingresso ou dispêndio operacional, na definição da 

presente interpretação, pode ser entendido como o equivalente à receita, custo ou despesa, 

portanto, resta a dúvida se a referida classificação pode ser no custo ou na despesa. Se na despesa, 

como demais despesas operacionais ou despesa financeira? Nesse sentido, acreditamos que é de 

fundamental importância que a cooperativa defina a prática contábil que vai adotar.

Esse assunto, a bem da verdade, é muito mais complexo do que pode parecer. Vejamos o caso de uma 

operação de venda com preços a fixar que provoca um descasamento nas posições de saldos de 

estoques e de safras a liquidar (a fixar) aos cooperados, caso em que as variações de preços dos 

créditos resultantes das vendas com preços a fixar geram ajustes na receita bruta enquanto as 

variações das obrigações com os produtores, a depender da classificação, podem gerar receita ou 

despesa financeira, do que resultaria em uma distorção contábil com efeito nas margens de 

comercialização e no resultado financeiro. Nesse caso, não temos dúvida em afirmar que o mais 

adequado é a classificação das variações de preços das obrigações com os cooperados, até o limite 

dos volumes de vendas com preços a fixar, no custo dos produtos vendidos (dispêndios).

1.10 Os ajustes decorrentes de variação de preço, após a baixa dos estoques, 
devem ser classificados como ingresso ou dispêndio operacional

Especificamente, em relação a este item, destacam-se as seguintes orientações:

A) o capital social deve ser controlado de forma individualizada, podendo ser utilizados registros
auxiliares;

B) os valores de capital a restituir aos associados devem ser transferidos para contas passivas de
capital social a restituir assim que forem recebidos os pedidos de demissão ou deliberado pela
eliminação ou exclusão do cooperado;

C) o registro do rateio de perdas entre os associados deve ser feito individualmente em contas do
Ativo, podendo ser utilizados registros auxiliares;

D) havendo disposição estatutária para a distribuição total ou parcial das sobras, o valor deve ser
registrado no passivo, no encerramento do exercício social.

A respeito da classificação das sobras, via de regra, o estatuto social prevê a distribuição de um 
determinado percentual, mas também prevê que seja deliberado pelos associados em assembleia 
geral de prestação de contas. Considerando a hipótese de que há previsão estatutária de distribuição

Patrimônio Líquido
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das sobras, acreditamos que para as cooperativas que tradicionalmente distribuem as sobras que são 
colocadas à disposição do quadro social não resta dúvida que os valores devam ser classificados no 
passivo já na data de encerramento das demonstrações contábeis; mas, para aquelas que também, 
via de regra, têm destinado para capitalização ou formação de reservas, se possam manter na conta 
transitória de Sobras ou Perdas à Disposição da Assembleia Geral para destinar somente mediante a 
deliberação do quadro social. Para os casos em que, tradicionalmente, o quadro social tem seguido a 
proposta apresentada pela administração, entendemos que a classificação contábil deva obedecer 
ao que a administração apresentar de proposta, cabendo, de qualquer forma, a divulgação da prática 
em uma nota explicativa.

A respeito das apresentações, destacam-se os seguintes aspectos:

» na elaboração das Demonstrações Contábeis, devem ser adotadas as contas e nomenclaturas 
próprias das entidades cooperativas definidas nesta interpretação;
 
» se não forem discriminados nas demonstrações, as notas explicativas devem contemplar quadros 
com a composição dos saldos de ativos e passivos e das contas de resultado, segregando os valores 
a que se referem as operações com partes relacionadas, associados e não associados, desdobrados 
conforme a natureza das operações;

» discriminação dos fundos e reservas, detalhando sua natureza, finalidade e forma de utilização.;
composição, forma e prazo de realização das perdas registradas no Ativo; 
informações dos juros sobre as quotas do capital integralizado, conforme previsão estatutária.

Demonstrações contábeis

Considerações Finais

Para os profissionais que atuam nas sociedades cooperativas, seja na condição de 

responsáveis pela escrituração contábil, preparação e elaboração das demonstrações 

ou na condição de auditores, é imprescindível que tenham pleno conhecimento e 

domínio dessa ITG, além, é claro, do conjunto de normas aplicáveis, a depender da 

estrutura de relatório financeiro que a cooperativa adotar. Também é imprescindível 

que, além de conhecer, efetivamente sejam colocadas em prática, com o que se 

poderá afirmar que as demonstrações contábeis se apresentam de conformidade com 

as normas em toda a sua extensão.
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Como se pode observar, o que aparentemente parece simples pode se apresentar 

com certa complexidade, especialmente quando se busca adentrar para os detalhes e 

particularidades de operações e situações que, na prática, se evidenciam com mais 

ênfase do que na teoria.

Fazer bem feita a contabilidade de uma cooperativa é algo que requer uma condição 

diferenciada de um profissional, o que acreditamos ser um privilégio dos que 

efetivamente assumem o seu papel com dedicação, empenho e comprometimento.

Por falar em papel do profissional, por se tratar de um assunto instigante, propomos 

que cada um faça uma reflexão a respeito do que se espera dos profissionais da 

contabilidade, seja no momento atual, mas principalmente no futuro próximo.



Demonstração do Fluxo
de Caixa (DFC)

Ano 2 | No16



A Demonstração do Fluxo de Caixa entrou em vigor através da Lei n° 11.638/2007, e 

passou a ser obrigatória a partir de 1° de janeiro de 2008, estando normatizada pela 

NBC TG 03(R3). As Cooperativas Operadoras de Plano de Saúde têm a obrigatoriedade 

de elaborar o Fluxo de Caixa Direto mensal, a partir Resolução Normativa – RN n° 173, 

de 10 de julho de 2008, com envio trimestral para Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, naquilo que não contrarie o CPC 03, sendo que, anualmente, por 

ocasião do balanço patrimonial, a operadora deverá efetuar a conciliação entre o 

lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais, de acordo com a 

previsão do pronunciamento. As demais empresas poderão optar pelo modelo direto 

ou pelo modelo indireto, mas a norma incentiva todas as empresas a adotarem o 

modelo direto por este ser o mais rico em informações. A partir da edição da RN 

435/18, a ANS passou a facultar às Operadoras a elaboração da DFC pelo método 

indireto no encerramento das demonstrações financeiras; entretanto, permanece 

pelo método direto a DFC enviada para ANS trimestralmente.

O Fluxo de Caixa é um instrumento eficaz para todas as empresas, pois demonstra 

todos os recursos que transitaram pelo caixa ou equivalente de caixa em determinado 

período, indicando a origem e a aplicação de todo o dinheiro. As informações contidas 

nesta demonstração são de vital importância para os gestores, pois, a partir de suas 

análises, a empresa poderá se programar financeiramente, possibilitando que a 

diretoria possa avaliar suas finanças e apoiar-se nesse instrumento para tomar 

decisões, além de controlar e planejar seus recursos financeiros, garantindo assim a 

continuidade das atividades. Essa demonstração deve ser segmentada em três 

grupos: Atividades Operacionais, Atividades de Investimento e Atividades de 

Financiamento.

Alguns conceitos:
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» Caixa: compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis;

» Equivalentes de caixa: diz respeito a aplicações financeiras de curto prazo, de 

alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa 

e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de calor;



Na elaboração da demonstração do Fluxo de Caixa, a empresa poderá optar pelo 

método direto ou indireto. Sendo assim, se a empresa optar pelo método direto, a 

demonstração mostrará todas as entradas e saídas do caixa, justificando suas 

variações, enquanto o método indireto realiza-se pelo regime de competência, 

inicia-se pelo lucro líquido (ou prejuízo), fazendo os ajustes necessários para se 

chegar ao mesmo valor obtido pelo método direto. Esses ajustes são feitos no lucro 

líquido (ou prejuízo) e visam eliminar alguns efeitos, como as transações que não 

envolvem caixa, as apropriações por competência sobre pagamento ou recebimento, 

as alterações no estoque e nas contas operacionais a pagar e a receber, e todos outros 

itens cujos efeitos sobre o caixa venham de atividades de financiamento ou 

investimento. As diferenças entre os dois métodos residem somente no que se refere 

às atividades operacionais; no restante, os componentes e valores são iguais. 

O método direto tem como vantagem criar condições para que a classificação de 

recebimentos e pagamentos siga critérios gerenciais e não fiscais ao introduzir a 

cultura de administrar pelo caixa, do qual podem obter-se informações diárias; 

porém, tal método sofre dificuldades com a falta de experiência dos profissionais 

contábeis e gera um custo adicional para controlar recebimentos e pagamentos. Já o 

método indireto tem baixo custo e concilia o lucro com o fluxo de caixa, mostrando 

como se compõe a diferença, mas apresenta a desvantagem de gastar tempo para 

converter informações pelo regime de competência para o regime de caixa.
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» Fluxos de caixa: refere-se às entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;

» Atividades operacionais: principais atividades geradoras de receita da entidade 

e outras atividades que não são de investimento, tampouco de financiamento;

» Atividades de investimento: referem-se à aquisição e à venda de ativos de 

longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa;

» Atividades de financiamento: atividades que resultam em mudanças no 

tamanho e na composição do capital próprio (PL) e no capital de terceiros, 

financiadores da empresa.



As atividades operacionais são as principais geradoras de caixa ou equivalente de 

caixa das empresas, ou seja, são as transações que envolvem a realização do objeto 

social. No fluxo de caixa direto são registrados todos os pagamentos e recebimentos 

que refletiram no caixa e seu equivalente, que são, basicamente, entradas 

decorrentes de venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, pagamentos com 

fornecedores de mercadorias e/ou prestação de serviços, pagamento de comissões 

sobre vendas de mercadorias e/ou serviços, pagamento da folha de pessoal, 

pró-labore, ações judiciais, tributos, aluguéis, despesas com publicidade e serviços 

terceirizados, como também os resgates e aplicações financeiras.

As atividades de investimento se referem a entradas e saídas originadas de compra 

ou venda de ativos de longo prazo e investimentos em empresas coligadas ou não. 

Esse fluxo de caixa representa que dispêndios de recursos são realizados visando 

gerar futuras receitas. Incluem-se, nesta atividade, entradas e saídas de caixa 

decorrentes de participações societárias, venda ou aquisição de imobilizados e 

entradas de caixa referente a recebimento de dividendos. 

E as atividades de financiamento resultam em mudanças no capital próprio e no 

endividamento da empresa. Classificam-se neste grupo as integralizações de capital 

em dinheiro, diretamente no caixa ou equivalente, ou através de descontos da 

produção dos cooperados, valores recebidos de empréstimos e financiamentos, 

entradas efetivas de caixa decorrentes de desconto antecipado de títulos, 

recebimento de recursos de cooperados oriundos da constituição de fundos 

classificados no patrimônio líquido, devolução de capital social, empréstimos de 

mútuos, pagamentos de juros, encargos e amortizações sobre empréstimos, 

financiamentos e leasing, pagamento de participação sobre resultados, pagamento 

de juros sobre o capital e demais saídas que representem um pagamento de fonte de 

financiamentos. 

Através da análise dessas três atividades, é possível concluir qual a atividade gera 

mais recursos para a empresa e qual absorve mais seus recursos, porém, a segregação 

adequada da movimentação de caixa ou equivalente de caixa é fundamental para que 

se obtenha conclusões corretas e assim seja possível tomar a melhor decisão.
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Devemos incentivar as empresas a implantar o modelo direto, apesar de ele 

apresentar um custo mais elevado, em função de melhorias que devem ser realizadas 

em sistemas e treinamentos de pessoal, porém, seu resultado final é vantajoso em 

relação ao método indireto. A principal vantagem do método direto, além do que já se 

demonstrou, é a possibilidade de fazer análises comparativas de meses anteriores ou 

de exercícios. O método indireto, embora não seja o que traz mais informações para 

os gestores, é o mais utilizado pelas empresas.

A seguir, transcrevemos modelo da demonstração do fluxo de caixa pelo método 

direto, o qual é utilizado nas cooperativas Operadoras de Planos de Saúde.

(+) Recebimento de Planos Saúde

(+) Resgate de Aplicações Financeiras

(+) Recebimento de Juros de Aplicações Financeiras

(+) Outros Recebimentos Operacionais

(-) Pagamento a Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde

(-) Pagamento de Comissões

(-) Pagamento de Pessoal

(-) Pagamento de Pró-Labore

(-) Pagamento de Serviços Terceiros

(-) Pagamento de Tributos

(-) Pagamento de Processos Judiciais (Cíveis/Trabalhistas/Tributárias)

(-) Pagamento de Aluguel

(-) Pagamento de Promoção/Publicidade

(-) Aplicações Financeiras

(-) Outros Pagamentos Operacionais

Caixa Líquido das Atividades Operacionais
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa - DFC

Atividades Operacionais



(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Hospitalar

(+) Recebimento de Venda de Ativo Imobilizado – Outros

(+) Recebimento de Venda de Investimentos

(+) Recebimento de Dividendos

(+) Outros Recebimentos das Atividades de Investimento

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Hospitalar

(-) Pagamento de Aquisição de Ativo Imobilizado – Outros

(-) Pagamento Relativo ao Ativo Intangível

(-) Pagamento de Aquisição de Participação em Outras Empresas

(-) Outros Pagamentos das Atividade de Investimento

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos

Caixa Líquido das Atividades Operacionais
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Atividades de Investimentos

(+) Integralização de Capital em Dinheiro

(+) Recebimento – Empréstimos/Financiamentos

(+) Títulos Descontados

(+) Outros Recebimentos da Atividade de Financiamento

(-) Pagamento de Juros - Empréstimos/Financiamentos/Leasing

(-) Pagamento de Amortização - Empréstimos/Financiamentos/Leasing

(-) Pagamento de Participação nos Resultados

(-) Outros Pagamentos da Atividade de Financiamento

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento

VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA

CAIXA – Saldo Inicial

CAIXA - Saldo Final

Atividades de Financiamento



Código de Ética Profissional
do Contador

Ano 3 | No 3



Em 07 de fevereiro de 2019, foi assinada, pelo Presidente do Conselho Federal de 

Contabilidade, a resolução que aprovou a NBC PG 01, que trata do Código de Ética 

Profissional do Contador, cujo tema consideramos de grande relevância e, por isso, 

decidimos apresentar no presente boletim algumas considerações a respeito. O novo 

código entrará em vigor no dia 01 de junho de 2019, sendo muito oportuna a sua 

análise.

O Código de Ética tem como objetivo fixar a conduta do contador no exercício da sua 

atividade, nos assuntos relacionados à profissão e à classe, devendo a conduta ética 

do contador seguir também os preceitos estabelecidos nas demais Normas Brasileiras 

de Contabilidade e na legislação vigente, estendendo-se aos contadores e técnicos em 

contabilidade, como profissionais. 

O código trata dos deveres, vedações e permissibilidades do contador, do valor e 

permissibilidade dos serviços, dos deveres em relação aos colegas e à classe e das 

penalidades. 

No que diz respeito aos deveres dos profissionais destacamos os seguintes:

a) exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade e capacidade técnica, observando 

as Normas Brasileiras de Contabilidade e a legislação vigente, resguardando o interesse 

público, os interesses de seus clientes ou empregadores, sem prejuízo da dignidade e 

independência profissionais;

b) guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício profissional, inclusive no 

âmbito do serviço público, ressalvados os casos previstos em lei ou quando solicitado por 

autoridades competentes, entre estas os Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade;

abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do 

trabalho, mantendo a independência profissional;

c) renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do 

cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os 

prazos estabelecidos em contrato;

d) informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após a assinatura em 

trabalho de contabilidade, propostas comerciais, contratos de prestação de serviços e em 

todo e qualquer anúncio, placas, cartões comerciais e outros.
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Com relação aos deveres profissionais acima destacados, não há como merecer 

confiança e alto nível de credibilidade se não forem observados, especialmente, 

honestidade, capacidade técnica, sigilo, assim como renunciar a uma relação quando 

se perde a confiança e evitar fazer interpretações tendenciosas.

O código lista vedações ao profissional, no desempenho de suas funções, das quais 

destacamos:

Em relação às vedações, merece especial atenção a elaboração de peças contábeis 

inidôneas, e o exercício da profissão com negligência, imperícia ou imprudência, o 

que equivale dizer que os profissionais devem realizar seu trabalho de forma a serem 

altamente comprometidos com a verdade e a qualidade.

O código ainda lista itens que determinam o que o profissional pode praticar, com 

destaque para a possibilidade de transferência total ou parcial dos serviços que 

estiverem ao seu encargo. No caso de transferência total, deverá ser mediante 

anuência, por escrito, do cliente. No caso de transferência parcial, deverá manter 

como sua a responsabilidade técnica.

a) assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem alheio à sua orientação, 

supervisão ou revisão;

b) iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou 

deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas 

informações ou elaborar peças contábeis inidôneas;

c) revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação 

que, comprovadamente, tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei 

ou quando solicitado por autoridades competentes, entre estas os Conselhos Federal e 

Regionais de Contabilidade; 

d) exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado 

direitos ou causado prejuízos a outrem.
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Ao tratar dos deveres em relação aos colegas e à classe contábil destacamos os 

seguintes pontos:

Como se pode observar, o Código de Ética apresenta importantes referências para 

que nós, profissionais da contabilidade, possamos nos orientar em nossa conduta 

perante os clientes, os colegas, as entidades e a comunidade, podendo os mesmos 

preceitos éticos nos orientar em nossa conduta pessoal em relação a qualquer outra 

circunstância.

Finalmente, destacamos a importância de cada profissional fazer uma leitura atenta 

de todo o código, conhecer e comprometer-se com o seu conteúdo, incorporando-o, 

para moldar sua forma de pensar e de agir. Dessa maneira, cada um de nós estará 

contribuindo para a valorização de toda a classe contábil, e, principalmente, 

valorizando-nos como profissionais, para mantermos o respeito e a credibilidade.

a) o espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica

a participação, ou a conivência com erro ou com atos infringentes de normas técnicas,

éticas ou legais que regem o exercício da profissão;

b) especificamente, em relação aos colegas, o profissional deve abster-se da aceitação de

encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a

dignidade ou os interesses da profissão ou da classe, desde que permaneçam as mesmas

condições que ditaram o referido procedimento;

c) zelar pelo cumprimento desta Norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade

profissional e pelo aperfeiçoamento de suas instituições.
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Estimativa de Perdas de 
Créditos e Provisões: 
Aspectos Contábeis e Fiscais
face a Proporcionalidade do Ato
Cooperativo e Não Cooperativo

Ano 3 | No 17



Neste boletim, abordaremos questões relacionadas aos registros contábeis e 

implicações de ordem fiscal em relação ao reconhecimento de estimativa de perdas 

de créditos e de provisões temporariamente indedutíveis, sem entrar no mérito dos 

aspectos específicos de mensuração, tema que poderá ser objeto de outro boletim.

Por ocasião do reconhecimento de estimativa de perdas de créditos e de provisões no 

passivo, é de fundamental importância que seja procedida a análise dos valores para 

a adequada segregação entre o ato cooperativo e o não cooperativo, e, nesse sentido, 

no que tange à estimativa de perdas, é necessário conhecer as características da 

operação que deu origem ao crédito. Tomando por base uma cooperativa do ramo 

agropecuário, visualizam-se as seguintes possibilidades:
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Estimativa de perdas de créditos

Reconhecimento

» Créditos resultantes de fornecimentos aos cooperados: a estimativa de perdas 

é reconhecida exclusivamente para o ato cooperativo, e, consequentemente, não 

haverá adição de qualquer parcela às bases de cálculo do imposto de renda e da 

contribuição social;

» Créditos resultantes de vendas a não cooperados de produtos e mercadorias 

adquiridos de terceiros: a estimativa de perdas é reconhecida exclusivamente no 

ato não cooperativo; consequentemente, deverá ser adicionada às bases de 

cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo valor integral e 

controlado na parte B do e-LALUR e do e-LACS;

 

» Créditos resultantes de vendas a terceiros de produtos recebidos de 

cooperados e não cooperados: nesse caso, a estimativa de perdas deverá ser 

reconhecida como dispêndio do ato cooperativo e como despesa do ato não 

cooperativo, de acordo com a proporcionalidade existente na receita de venda 

que deu origem ao crédito, reconhecida no passado, independentemente da 

proporcionalidade atual. A parcela de valor que for reconhecida como do ato não



Na elaboração da demonstração do Fluxo de Caixa, a empresa poderá optar pelo 

método direto ou indireto. Sendo assim, se a empresa optar pelo método direto, a 

demonstração mostrará todas as entradas e saídas do caixa, justificando suas 

variações, enquanto o método indireto realiza-se pelo regime de competência, 

inicia-se pelo lucro líquido (ou prejuízo), fazendo os ajustes necessários para se 

chegar ao mesmo valor obtido pelo método direto. Esses ajustes são feitos no lucro 

líquido (ou prejuízo) e visam eliminar alguns efeitos, como as transações que não 

envolvem caixa, as apropriações por competência sobre pagamento ou recebimento, 

as alterações no estoque e nas contas operacionais a pagar e a receber, e todos outros 

itens cujos efeitos sobre o caixa venham de atividades de financiamento ou 

investimento. As diferenças entre os dois métodos residem somente no que se refere 

às atividades operacionais; no restante, os componentes e valores são iguais. 

O método direto tem como vantagem criar condições para que a classificação de 

recebimentos e pagamentos siga critérios gerenciais e não fiscais ao introduzir a 

cultura de administrar pelo caixa, do qual podem obter-se informações diárias; 

porém, tal método sofre dificuldades com a falta de experiência dos profissionais 

contábeis e gera um custo adicional para controlar recebimentos e pagamentos. Já o 

método indireto tem baixo custo e concilia o lucro com o fluxo de caixa, mostrando 

como se compõe a diferença, mas apresenta a desvantagem de gastar tempo para 

converter informações pelo regime de competência para o regime de caixa.

Na sequência de um aprovisionamento sempre deverá ocorrer a sua reversão, seja por 

conta do recebimento do crédito, seja pela sua baixa em caráter definitivo. Contudo, 

observam-se registros de baixa de créditos efetuados diretamente a débito da conta 

redutora do ativo, o que se constitui em uma prática inadequada, haja vista que dessa 

forma não se oportuniza o reconhecimento de uma despesa dedutível e não se cria a 

condição para exclusão da receita de reversão da provisão, que outrora foi tratada 

como indedutível.

O procedimento mais adequado para a reversão da estimativa e para o 

reconhecimento da perda em caráter definitivo corresponde ao registro como ato 

cooperativo e como ato não cooperativo, exatamente na mesma proporção em que a 

estimativa foi reconhecida, o que resultará, inclusive, na exclusão, na parte “A”, dos 

mesmos valores que estarão registrados no controle da parte B do e-LALUR e do 

e-LACS.

Para que se tenha facilidade de operacionalização dos registros nesse formato, é de 

fundamental importância que se tenha a memória dos registros efetuados no 

momento do reconhecimento da estimativa de perdas.
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Reversão da estimativa e reconhecimento da perda em caráter definitivo

cooperativo, de acordo com a proporcionalidade existente na receita de venda 

que deu origem ao crédito, reconhecida no passado, independentemente da 

proporcionalidade atual. A parcela de valor que for reconhecida como do ato não 

cooperativo é a que deverá ser adicionada às bases de cálculo do imposto de 

renda e da contribuição social, e ser controlada na parte B do e-LALUR e do 

e-LACS. Extrapolando a análise para o contexto dos demais segmentos de 

cooperativas, o raciocínio segue no mesmo sentido, ou seja, é preciso conhecer o 

crédito na sua origem para identificar qual montante se refere ao ato cooperativo 

e qual se refere ao ato não cooperativo, devendo o dispêndio e a despesa serem 

apropriados nessa mesma proporção.



De acordo com a norma contábil, uma provisão se constitui em um passivo de prazo, 

ou de valor, incerto. O reconhecimento de provisões no passivo contra o resultado 

deve levar em consideração a atividade à qual se vincula a obrigação. Isso ocorre para 

que a segregação entre ato cooperativo e ato não cooperativo seja feita de maneira 

adequada, de acordo com a proporcionalidade das operações com cooperados e não 

cooperados existente no período de competência em que a obrigação surgiu. Para 

que seja atendido sem maiores esforços, é importante que o reconhecimento do 

passivo em forma de provisão seja feito no momento em que surge a obrigação.

A propósito, uma obrigação surge quando ocorre o fato gerador e quando o fato 

gerador possui relação com os eventos ocorridos. Para fins de exemplificação: se a 

cooperativa não efetuar o pagamento de uma verba trabalhista, a obrigação surge 

exatamente no mês em que a verba é devida e não quando o funcionário reclamar na 

justiça, tampouco quando houver uma decisão judicial condenando a cooperativa a 

efetuar o pagamento. Assim, a tendência é que, quanto mais próximo do período de 

competência forem reconhecidas as provisões no passivo, mais correta seja a 

apropriação entre os atos cooperativos e os não cooperativos.

A parcela do valor que deverá ser adicionada às bases de cálculo do imposto de renda 

e da contribuição social é a que estiver sendo reconhecida como do ato não 

cooperativo, cabendo o controle da parte B do e-LALUR e do e-LACS.
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Provisões no passivo

Impostos diferidos

Reconhecimento

A NBC TG 32 (R4) estabelece as normas para o reconhecimento dos tributos sobre o 

lucro, destacando-se, aqui, o caso dos ativos fiscais diferidos que devem ser 

calculados sobre as diferenças temporárias resultantes das estimativas de perdas e 

das provisões temporariamente indedutíveis. Nesse contexto, procurando traduzir de 

forma simples o que estabelece a norma, e especificamente sobre o tema objeto
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deste boletim, é possível afirmar que devem ser calculados e reconhecidos no ativo os 

benefícios fiscais que se espera obter em um momento futuro sobre os valores 

contabilizados no momento atual; porém, em decorrência da regra fiscal, serão 

dedutíveis somente quando atendidos certos requisitos, como é o caso de uma perda 

esperada sobre créditos resultante de uma operação de venda reconhecida como ato 

não cooperativo, que ainda não atendeu aos requisitos de dedutibilidade. Outra 

situação é o reconhecimento de uma provisão para uma indenização trabalhista, que 

se espera pagar no futuro ou, ainda, a compensação de prejuízos fiscais.

Além da segregação normal das contas de resultado entre atos cooperativos e atos 

não cooperativos, conforme requerido na ITG 2004 do CFC, é importante que sejam 

utilizadas contas específicas para o reconhecimento dos valores indedutíveis ou não 

tributados, a fim de criar condição adequada de preenchimento da ECF, a partir dos 

registros na ECD.

Contas específicas

No contexto do tema e diante das afirmações apresentadas, podemos visualizar 

situação em que uma cooperativa que operou com terceiros no passado em uma 

determinada atividade, mas que atualmente não mais opera, possa produzir um 

prejuízo fiscal ou uma base negativa de contribuição social única e exclusivamente 

por conta do reconhecimento definitivo de uma despesa que, no seu reconhecimento 

inicial em forma de provisão, foi tratado como temporariamente indedutível.

Conforme pode-se verificar, o assunto não possui maiores complexidades, apenas 

requer atenção e adequados controles.

Conclusões



Riscos nas Operadoras de
Planos de Saúde UNIMED

Ano 4 | No3



As operadoras de planos de saúde estão regulamentadas pela Lei nº 9.656, de 03 de 

junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde 

pela Agência Nacional de Saúde, que é o órgão responsável pela regulação, 

normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada à 

saúde. 

Anteriormente à regulamentação dos planos de saúde, as cooperativas médicas 

tinham como principal objetivo angariar trabalhos médicos aos seus cooperados por 

meio da comercialização de planos de saúde familiares e empresariais, com base em 

modelos próprios de planos de saúde, com coberturas básicas, com longos períodos 

de carências a cumprir e, principalmente, com limitações de dias de internações. No 

entanto, com a regulamentação dos planos de saúde, tudo isso mudou radicalmente, 

aumentando severamente os riscos da sinistralidade dos planos, que tiveram que 

ser assumidos compulsoriamente.

Para atenuar esses riscos, a Agência Nacional de Saúde criou diversas exigências 

como a Provisão Para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA), vinculando essa 

provisão em Ativos Garantidores à ANS, assim como a Provisão de Remissão para 

cobertura dos custos assistenciais de beneficiários em benefício no prazo de cinco 

anos, e outras obrigações (Margem de Solvência), justamente para assegurar o 

atendimento contínuo dos beneficiários (contratantes de planos de saúde).

Quando se trata de sociedades cooperativas, devemos levar em consideração um 

aspecto importante, que é a figura do médico cooperado, pois ele atua nas duas 

pontas: como associado (dono da empresa) e como prestador de serviços, logo 

podemos analisar os riscos sob duas formas, riscos internos e riscos externos.

O modelo cooperativo não é o mais adequado para gerenciar um plano de saúde 

devido ao elevado grau de risco que a cooperativa está sujeita e, por consequência, os 

seus associados. Não que isso seja diferente em outro modelo societário, mas as 

cooperativas, de um modo geral, têm seus riscos mais controlados, diferentes de uma 

operadora de plano de saúde, na qual os riscos são iminentes e os cooperados estão 

expostos de forma contínua, variando periodicamente os seus ganhos. Pela legislação 

cooperativista, as sobras poderão ser distribuídas aos cooperados; no entanto, as
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perdas não absorvidas pelas reservas específicas devem ser rateadas entre os 

associados. Nem sempre estes estão cientes e preparados para reporem as perdas 

financeiras, gerando conflitos internos e desestabilizando as gestões.

O grande desafio das administrações, que são normalmente constituídas por médicos 

associados, é implementar políticas de gestão de riscos que não contrariem os 

objetivos da cooperativa e os interesses de seus associados e que garantam a 

continuidade do negócio que, em princípio, é preservar o atendimento aos 

beneficiários (clientes), mantendo uma boa remuneração aos cooperados (tarefa 

nada fácil).

A remuneração dos serviços dos cooperados é um dos principais desafios e também é 

um dos riscos internos que a UNIMED enfrenta, pois a pressão por uma remuneração 

melhor é grande e permanente, e quando não atende às expectativas dos cooperados 

pode gerar desinteresse pelo atendimento dos beneficiários, afetando a oferta em 

algumas especialidades, causando insatisfação dos beneficiários e, 

consequentemente, gerando reclamações junto ao órgão regulador, a ANS, sem 

contar que isso poderá desencadear uma fuga de beneficiários para operadoras 

concorrentes ou simplesmente a rescisão de contratos.

O controle sobre a atuação dos médicos cooperados (auditoria médica) também se 

revela um ponto de risco para a UNIMED, pois é realizado pelos próprios médicos 

cooperados que sofrem pressão dos colegas, gerando conflito de interesses, sem 

contar que o processo ainda é bastante manual, carecendo de sistemas 

informatizados, específicos para a realização do trabalho de auditoria médica de 

forma precisa, rápida, segura e, de preferência, que seja terceirizada por profissionais 

especializados.

O modelo cooperativo médico anterior à legislação dos planos de saúde exigia um 

nível baixo de capitalização, porém com a regulamentação dos planos de saúde, 

passou a ser exigida das operadoras uma capitalização mínima, denominada de 

Margem de Solvência, criando condições financeiras suficientes para honrar todos os 

compromissos assumidos e não deixar os beneficiários sem atendimento. Caso a 

operadora não atinja a Margem de Solvência, corre-se o risco de uma intervenção da 

ANS, o que poderá resultar na perda da sua carteira de clientes.
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Excessos de regras internas de faturamento e cobrança, incluindo as de intercâmbio, 

são riscos relevantes para as UNIMEDs em razão das dificuldades de serem tratadas 

adequadamente no ambiente dos controles informatizados, visto que os sistemas 

utilizados pelas UNIMEDs são variados, sem contar os inúmeros sistemas 

informatizados dos prestadores de serviços e também a falta de sistemas 

informatizados nos prestadores credenciados, que ainda enviam informações 

manuscritas as quais necessitam de conferência e digitação, além de outros serviços 

que enviam as informações com códigos diferentes dos padrões exigidos - TISS.

Evidentemente que os riscos internos não são apenas os comentados acima, havendo 

outros de menor relevância que também devem ser analisados, mas o mais 

importante é que sejam todos identificados e, se possível, mitigados ou 

neutralizados.

Os riscos externos são os mais significativos, pois muitas vezes as ações internas não 

são suficientes para controlá-los, a começar pelo modismo disseminado pela grande 

imprensa ou até mesmo pelas redes sociais, gerando uma demanda por soluções 

médicas que muitas vezes não revertem em benefícios para os beneficiários, sem 

contar a judicialização por procedimentos médicos ou usos de medicamentos não 

cobertos contratualmente.

Algumas UNIMEDs apresentam deficiências nos atendimentos pela falta de rede de 

atendimento de alta complexidade, gerando uma procura em outros centros com 

melhores soluções, aumentando significativamente os custos assistenciais, tornando 

frágil o controle por eventuais internações desnecessárias ou até mesmo por 

permanência em leitos de UTI e CTI sem a devida necessidade e sem o 

acompanhamento da UNIMED de origem.

O aumento anormal de sinistralidade também é um componente de alto risco, pois os 

reajustes dos planos individuais são autorizados pela Agência Nacional de Saúde e, 

nos planos empresariais, em que existe a livre negociação, muitas vezes fica difícil 

repassar a inflação dos serviços de saúde aos contratantes, gerando perdas 

significativas em alguns contratos, comprometendo o resultado econômico de toda a 

massa e condições de proporcionar uma melhor remuneração aos cooperados.
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Mesmo que se implante gerenciamento de doentes e doenças, o investimento em 

prevenção de saúde é de longo prazo e os resultados demoram a ocorrer, mas ainda é 

uma alternativa a ser considerada para melhorar a gestão dos custos assistenciais, 

além de implementar ações de controles de custos por meio de investimentos em 

software específico e na terceirização da auditoria médica. Entretanto, pela análise 

do cenário atual, percebe-se que os investimentos na prevenção ainda são tímidos, 

não provocando impacto relevante na redução dos custos assistenciais, política que 

deverá ser reavaliada pelas UNIMEDs para aumentar os investimentos na prevenção, 

pois além de significar a sustentabilidade do sistema, poderá representar a 

possibilidade de as UNIMEDs reduzirem a necessidade de margem de solvência. 

O preço dos planos de saúde comercializados também pode carregar um risco para as 

operadoras de pequeno e médio porte, tanto preços baixos como preços elevados. Se 

for um preço baixo, corre-se o risco de o resultado final não ser satisfatório; se o preço 

for elevado, corre-se o risco de não comercializar o plano, pois a concorrência poderá 

apresentar preço mais competitivo.

O envelhecimento dos beneficiários da carteira de planos familiares se constitui um 

risco permanente para as operadoras de planos de saúde, principalmente pelo baixo 

valor das mensalidades com reajustes controlados pela ANS em relação ao aumento 

de utilização e pela procura por planos de saúde por pessoas com idade superior a 50 

anos.

O excesso de normas e o rigor da Agência Nacional da Saúde também se constituem 

um grande risco, principalmente para as operadoras de pequeno e médio porte nas 

quais as estruturas operacionais não apresentam qualificação técnica suficiente para 

o atendimento a todas as exigências do órgão regulador.

As operadoras de planos de saúde têm experimentado, nesses últimos tempos, uma 

questão até então desconhecida, que é o isolamento social provocado pela 

COVID-19. O isolamento social provocou uma redução significativa nos atendimentos 

eletivos nos primeiros meses, com redução nos custos assistenciais, porém existe o 

risco de haver um aumento nos custos assistenciais pela demanda de atendimento 

em decorrência da COVID-19 no decorrer dos próximos meses, e pela volta dos
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atendimentos eletivos, normalizando o nível de custo assistencial, mas ainda não se 

tem ideia se haverá aumento extraordinário provocado pela COVID-19 e quanto isso 

impactará no fluxo de caixa e nos níveis de sinistralidade. Logo, qualquer decisão a 

ser tomada nesse momento deverá ser bem planejada para não afetar o fluxo de caixa 

futuro, assim como a continuidade das operações.

Em plena pandemia da COVID-19, também estão ocorrendo outros impactos 

negativos nas operadoras de planos de saúde, como a perda de beneficiários em 

decorrência de desemprego e também o aumento da inadimplência provocado pela 

redução de renda, que possivelmente também poderá acarretar em cancelamento de 

planos de saúde, situação que provocará dificuldades financeiras para as operadoras 

de planos de saúde.

A COVID-19, assim como outras pandemias respiratórias ocorridas anteriormente, 

mostra o quanto é elevado o risco para as operadoras de planos de saúde, uma vez 

que é de sua responsabilidade a manutenção ao atendimento pleno de seus 

beneficiários e a exposição a esse risco pode trazer grandes perdas para operadoras, 

podendo até inviabilizar a sustentabilidade de algumas delas. Neste sentido, é de 

grande importância que cada vez mais as operadoras viabilizem níveis de 

capitalização elevados, como também o cumprimento da totalidade das garantias 

exigidas pela ANS, pois somente desta forma criam condições financeiras em níveis 

satisfatórios para o enfrentamento dos riscos relacionados a pandemias ou 

epidemias.
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