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INFORMATIVO CONTÁBIL

 
Nº 11 / Ano 01
Agosto/ 2017

Prezados Clientes
 
O tema "TRANSFERÊNCIAS INTERNAS", tem sido objeto de discussões no ambiente
das cooperativas, especialmente nas agropecuárias. Consideramos muito pertinente de
ser analisado e debatido a medida que valorizamos a informação gerencial proveniente da
contabilidade.

 

Acompanhe a próxima edição 12 com o tema:
 

"SISCOSERV - Obrigação de Informar"

 

TRANSFERÊNCIAS INTERNAS
 
 
A análise deste tema  contempla duas situações práticas, a saber:
 
Primeira:
 
Cooperativa recebe produtos agrícolas de seus cooperados para os fins de
comercialização, mas como também opera com uma indústria, no caso um moinho de
trigo, acaba por manter estoques para suprimento das necessidades de matéria prima por
um longo período.
 
Segunda:
 
Cooperativa fabrica rações para o atendimento das necessidades de consumo nas
atividades dos seus cooperados e transfere toda a produção para ser comercializada nas
suas diversas filiais, onde são realizadas as atividades de comercialização de insumos
agropecuários.
 
Alguns dos aspectos que nos parecem pertinentes considerar, referem-se a:
 
a) As unidades armazenadoras arcam com custos de recebimento, limpeza, classificação,
armazenamento e expedição, além dos riscos relacionados com a estocagem.
 
b) As mesmas unidades armazenadoras, via de regra, são as que adquirem os produtos
armazenados, incorrendo na aplicação de recursos financeiros que podem, a depender de
cada cooperativa, serem base de alocação de custos financeiros.
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c) As unidades industriais, se não tivessem a sua disposição as estruturas de
armazenamento em outros locais teriam que investir nessas estruturas ou suprir suas
necessidades de matéria prima mediante aquisições a preço de mercado a medida que
fossem consumindo.
 
d) Tanto a fábrica de rações quanto as unidades de recebimento e armazenamento de
grãos, como unidades de negócio, devem ter  seu desempenho medido, seja através de
receitas da prestação de serviços ou de margens de comercialização da produção.
 
Outros aspectos poderiam ser listados, mas acreditamos que sejam suficientes para
desenvolver o raciocínio desejado.
 
Trata-se de questões relevantes que a administração e demais gestores envolvidos nas
atividades devem analisar e definir o que e como fazer, logicamente que assessorados
pela área contábil e fiscal. A definição do que e como fazer resultará no que se denomina
de prática contábil.
 
Nesse breve ensaio vamos considerar duas possibilidades, a saber:
 
a) Efetuar a transferência dos produtos com margem, ou seja: a valor superior ao custo.
 
b) Efetuar a transferência dos produtos ao custo e apropriar tarifas de serviços internos.
 
A primeira alternativa consiste no estabelecimento dos preços internos de transferência,
que deverão ser previamente definidos entre as partes, quem transfere e quem recebe,
para os fins de emissão das notas de transferência. Acreditamos que essa alternativa é a
mais prática de operacionalizar e também mais fácil de compreensão das informações que
dela resultam.
 
Os registros contábeis são simples, todos realizados e vinculados a nota fiscal de
transferência, conforme segue:
 
Na unidade que transfere:
 
D – Conta Transitória
C – Receita Interna de Transferência
e
D – Custos dos Produtos Transferidos
C – Estoques de Produtos Acabados
 
Na unidade que recebe:
 
D – Estoques de Produtos Transferidos
C -  Conta Transitória
 
Nesse caso, o risco de distorção contábil reside no fato de se criar, transitoriamente, um
efeito no resultado através de operações internas, mas como isso pode ser facilmente
mensurado e, via de regra, não se constitui em saldos relevantes de estoques de produtos
transferidos, acaba por não representar um problema ao ponto de se sobrepor a
importância da informação que se produz.
 
Na segunda alternativa, que consiste em considerar as unidades de recebimento e
armazenamento bem como a fábrica de rações em unidades prestadoras de serviços, as
notas de transferência teriam que ser emitidas pelo custo, sem margem, mas com o
registro separado da prestação dos serviços, da seguinte forma:
 
Pela nota de transferência:
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D – Estoques da unidade que recebe
C – Estoques da unidade que transfere
e
D – Despesa de Apropriação Interna de Serviços
C -  Receita de Apropriação Interna de Serviços
 
ou simplesmente:
 
D – Estoques da unidade que recebe
C – Receita de Apropriação Interna de Serviços
 
Entre as duas formas de registros demonstradas acima, a primeira evita que haja efeito
temporário no resultado geral da cooperativa e provoca um alargamento nas margens de
comercialização das unidades que farão a comercialização dos produtos recebidos por
transferência ao custo, enquanto a segunda cria, temporariamente, um efeito positivo no
resultado geral da cooperativa mas permite a apuração de uma margem de
comercialização mais adequada sob o aspecto gerencial.
 
Caberia ampliar as análises sob diversos aspectos, como por exemplo os efeitos dos
encargos financeiros incidentes sobre os recursos aplicados na aquisição dos produtos
que permanecem nos estoques das unidades armazenadoras, única e exclusivamente
para suprir a necessidade de matéria prima das unidades industriais; a forma como os
saldos das contas de resultado utilizadas para o registro dessas operações internas
devam ser encerradas ao final de cada exercício, etc... mas vamos encerrar a análise na
expectativa de que os profissionais da área contábil se permitam refletir sobre o tema e
avaliar com a administração da cooperativa a prática contábil que for mais adequada.
 
Qualquer procedimento de natureza contábil que venha a ser adotado deve ser
amplamente analisado com a administração e demais gestores, a fim de se obter
adequado entendimento dos seus efeitos, devendo ser considerado o valor do benefício
da informação que se vai produzir em relação aos custos para produzi-la e também a sua
relevância no contexto dos negócios da cooperativa como um todo.
 
De qualquer forma, seja qual for o procedimento adotado, o mesmo deve se revelar
coerente e razoável, a fim de assegurar a produção de informações confiáveis, devendo
também ser aplicado de forma sistemática e continuada, ao menos até que uma outra
forma que resulte em informação mais confiável seja vislumbrada.
 
 
 
 

Erni Dickel
Sócio Responsável Técnico
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