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RESERVA DE EQUALIZAÇÃO 

Uma reflexão para os tempos atuais 
 

A Reserva de Equalização, no ambiente das cooperativas, foi criada pela Resolução 27 do Conselho 

Nacional de Cooperativismo, de 22 de agosto de 1984, a qual tinha como propósito o registro dos 

resultados da correção monetária realizada nos termos dos artigos 55 a 57 do Decreto-Lei n. 1.598, de 

26 de dezembro de 1977, bem como a de outros saldos remanescentes de correções ou reavaliações 

feitas de acordo com a legislação anterior ao referido decreto-lei, indivisível para os fins de distribuição. 

 

É possível que algumas cooperativas ainda preservem saldos contábeis dessa reserva, mas, 

certamente, muitos profissionais que atuam no cooperativismo conservam, na memória, informações 

a respeito dela. 

 

A palavra “equalizar” significa uniformizar, mas também é empregada para falar de uma técnica 

utilizada para alterar parâmetros que vão aumentar ou diminuir a intensidade das diferentes 

frequências do som. Importa, no presente boletim, estabelecer como significado o aumento ou a 

diminuição dos resultados. 

  

Na condição de auditores, temos, com certa frequência, nos deparado com a adoção de práticas 

contábeis inadequadas diante do conjunto de normas estabelecidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade, mais especificamente a de constituir provisões em montantes maiores ou menores, a 

depender da situação. 

 

Para quem tem a responsabilidade de executar uma contabilidade de conformidade com as normas e 

para os auditores externos que têm a responsabilidade de homologar as práticas adotadas, tudo com 

o objetivo de produzir informações fidedignas para os mais diferentes usuários, é inevitável o 

confronto de posições entre os que defendem essa prática e os que defendem a adequada aplicação 

das normas contábeis. 

 



Refletindo a respeito dessa situação ou dessa realidade, com o objetivo de alcançar uma conciliação 

para esse confronto, chegamos à conclusão de que há uma alternativa viável de ser colocada em 

prática, a qual exige um pouco de esforço para se libertar de alguns paradigmas ou de coragem para 

encarar certas realidades. 

 

Para ser mais claro, o que queremos dizer é que muitos ajustes contábeis efetuados em contas de 

estimativas ou de provisões, ou mesmo nos critérios de mensuração de ativos e passivos, são feitos 

com o propósito de aumentar ou diminuir o resultado do exercício para evitar de apresentar um 

resultado ruim no exercício ou em exercício futuro, sob o argumento de que poderá afastar o 

cooperado. Sabemos que isso tem certo fundamento diante das relações fragilizadas existentes entre 

a cooperativa e seus cooperados, mas também sabemos que, muitas vezes, esses ajustes são efetuados 

para “camuflar” situações que não querem justificar. 

 

Outra situação que também resulta na adoção de critérios de mensuração de ativos ou passivos 

diferentes do que estabelecem as normas é para constituir reservas em contas de provisões no passivo, 

para dar cobertura a possíveis perdas futuras. Como bem sabemos, essa não é uma prática adequada, 

haja vista que provisão é um passivo de valor ou prazo incertos, enquanto a reserva deve ser 

classificada no patrimônio líquido. 

 

Nesse contexto, a reflexão nos levou a considerar a possibilidade de criar uma reserva de equalização 

de resultados, destinando parte dos resultados atuais, sempre que a administração considerar 

adequado e necessário, ao suporte da geração de valores à disposição dos cooperados, mesmo em 

momentos de dificuldades, sem se afastar das normas contábeis, haja vista que essa prática, 

legalmente, é possível, tecnicamente adequada e societariamente viável. 

 

É importante considerar a diferença entre a reserva proposta e a reserva legal já existente. A reserva 

legal pode ser utilizada para cobertura de perdas, enquanto a reserva de equalização de resultados se 

propõe a gerar valor à disposição dos cooperados, podendo ser revertida de acordo com os planos 

estabelecidos pela administração. 

 

Acreditamos que, ao adotarmos essa prática, será eliminada uma deficiência que se encontra inserida 

nas práticas contábeis e de gestão adotadas, o que proporciona uma sensação de satisfação. Criar 

expectativa de ver o cooperativismo caminhando em direção à adoção de melhores práticas, tanto 

contábeis como de gestão, é confortante. Também se dará um motivo a mais para manter a palavra 

“transparência” nos discursos sobre o cooperativismo. 
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