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Prezados Leitores,   

Ao iniciarmos as publicações do INFORMATIVO CONTÁBIL DM - Ano 3/2019 
queremos, em primeiro lugar, agradecer aos respondentes da pesquisa "BOLETINS E 
INFORMATIVOS DICKEL E MAFFI - Publicações de 2018", cujo resultado nos deixou 
muito satisfeitos e nos dá motivo para seguir produzindo materiais e contribuindo, de 
alguma forma, com o processo de aprendizado, com o qual nos incluímos. É sempre 
gratificante contar com a participação dos nossos clientes e leitores, não só na análise 
crítica dos materiais, mas também com as interações que tem ocorrido e que 
esperamos em 2019 se acentuarem.   

Para 2019, o resultado da pesquisa indicou que devemos continuar com as edições 
quinzenais, com temas voltados para questões de ordem técnica e normativas 
inserindo, na medida do possível, questões práticas. Ficamos muito animados com as 
respostas positivas ao quesito "interação dos leitores e, nesse sentido, estaremos 
trabalhando para criar uma condição mais adequada.

Portanto, contamos com sua compreensão e pedimos para aguardar um pouco 
mais, que logo divulgaremos as novidades.

Continue  nos acompanhando, lendo, participando e enviando suas sugestões, pois as 
mudanças e melhorias são resultados da sua contribuição.

Equipe Dickel e Maffi

 RESULTADOS POR ATIVIDADE 
- UMA BREVE REFLEXÃO -

O tema objeto do presente boletim foi escolhido por se tratar de um assunto que 
consideramos de grande importância no contexto da contabilidade das 
cooperativas de um modo geral, mas especialmente nas agropecuárias, que via de 
regra são bem diversificadas.

A NBC TG 22 do Conselho Federal de Contabilidade estabelece que as entidades 
devam divulgar informações que permitam aos usuários das demonstrações 
contábeis avaliarem a natureza e os efeitos financeiros das atividades de negócio 



nos quais está envolvida e define que um segmento operacional é um componente 
de entidade que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas e 
incorrer em despesas; cujos resultados operacionais são regularmente revistos 
pelo principal gestor das operações da entidade para a tomada de decisões sobre 
recursos a serem alocados ao segmento e para a avaliação do seu desempenho; 
e para o qual haja informação financeira individualizada disponível.

A ITG 2004 do Conselho Federal de Contabilidade estabelece que a escrituração 
contábil deve ser realizada de forma segregada em ato cooperativo e não 
cooperativo, por atividade, produto ou serviço, e complementa estabelecendo 
também que a  movimentação econômico-financeira compõe a Demonstração de 
Sobras ou Perdas, que deve evidenciar, separadamente, a composição do 
resultado do período, demonstrado segregadamente em ato cooperativo e ato não 
cooperativo, devendo ainda apresentar segregado por atividade, produto ou 
serviço desenvolvido pela entidade cooperativa.

A Receita Federal do Brasil, por sua vez, interessada na apuração dos resultados 
segregados entre atos cooperativos e não cooperativos, através do Parecer 
Normativo CST nº 73/75, estabeleceu a possibilidade dos custos e encargos 
indiretos, sem possibilidade de serem alocados diretamente, serem apropriados 
proporcionalmente ao valor das receitas brutas. Essa citação é feita meramente 
para ilustrar a aplicação do critério de rateio no contexto fiscal, mas não será 
objeto de análise no presente boletim a segregação dos resultados entre atos 
cooperativos e não cooperativos.

Independentemente das exigências legais, a informação por segmento ou por 
atividade, se constitui em algo de fundamental importância para os gestores da 
cooperativa, no processo de avaliação de desempenho, que no caso constitui o 
foco principal do presente boletim.

Em muitos casos são efetuados rateios de valores para o fim de se obter 
resultados por atividade na última linha da demonstração dos resultados, mas sem 
o compromisso de aplicação de critérios adequados, o que pode levar a produção
de informações qualitativamente comprometidas.

Para os casos em que não se tem a pretensão de apurar os resultados por 
atividade em seu nível mais analítico, se pode estabelecer níveis intermediários, 
como o resultado bruto ou o resultado operacional mediante a inclusão das 
despesas diretas, apurando assim a margem de contribuição de cada atividade, e 
considerar os gastos comuns de forma consolidada.

Para exemplificar a proposta acima, consideremos uma unidade em que se 
recebe, armazena e comercializa diversos produtos agrícolas, se pode apurar a 
receita, os impostos, o custo dos produtos vendidos e os gastos diretos, como 
comissões de vendas, fretes, etc. para cada produto, mas os gastos gerais 
daquela unidade teriam que ser rateados, mas podem ser deduzidos do resultado 
operacional consolidado da unidade, e assim determinar níveis de consolidação de 



forma a assegurar qualidade das informações em toda sua extensão. A seguir um 
exemplo ilustrativo com a segregação dos resultados de diferentes atividades de 
uma única unidade/local, por níveis.

Um outro exemplo são as despesas administrativas de uma determinada unidade 
da cooperativa, as quais podem ser deduzidas dos valores consolidados de todas 
as atividades daquela unidade, e não necessariamente rateados entre elas, 
apesar de que o rateio de despesas administrativas, a medida que as temos 
apuradas a nível de centros de custos, se constitui em uma tarefa relativamente 
simples.

A medida que detalhamos os gastos em centros de custos, a definição de um 
critério de rateio se torna algo menos complicado, como pode ser o caso dos 
gastos do setor de pessoal proporcionais ao número de funcionários alocados em 
cada atividade; os gastos de cada um dos demais setores proporcional ao 
envolvimento que tiver em cada uma delas, devendo ser identificado um ou mais 
de um referencial, como foi o caso do número de funcionários.

Em casos específicos se torna interessante estabelecer critérios que se modificam 
ao longo do ano, como por exemplo, período de recebimento e faturamento dos 
produtos agrícolas certamente vai ter mais demanda do que o de comercialização 
dos insumos, portanto, em determinada época do ano os produtos agrícolas 
deverão arcar com uma parcela maior dos gastos administrativos do que dos 
insumos e esses, uma parcela maior quando intensificar a sua comercialização.

Pode parecer muito complicado, com o que podemos ser tentados a fazer pelo 
mais simples, como muitas vezes se vê simplesmente rateando de forma linear 
com base na receita bruta, mas à medida que se estuda os processos internos e 
se desce com a análise a nível de centro de custo a margem de erro diminui. O 
uso dos recursos de informática facilita todo o processo, haja vista que se pode 
trabalhar com parâmetros pré-determinados, com variações ao longo do ano.

A questão é definir que tipo de informação se deseja, e se apresenta necessária 
para os modelos de análise dos gestores, porque de nada adianta produzir 
informações que não sejam utilizadas, e acima disso produzir informações que 
não tenham qualidade, por isso afirmamos que a aplicação de critérios de rateios 



deve, necessariamente, caminhar junto com rigoroso processo de análise e 
permanentes revisões.

O maior desafio reside nas receitas e nas despesas financeiras, isso porque não 
se trata de simplesmente estabelecer um critério de proporcionalidade em relação 
a receita bruta, ao número de funcionários, volume de documentos fiscais 
processados, etc. mas de apurar o fluxo de caixa realizado de cada atividade para 
a qual se quer apropriar corretamente o financeiro. Acreditamos que a forma mais 
adequada seja pelo fluxo de caixa realizado, pois assim se estará contemplando o 
volume de recursos alocados na atividade ou disponibilizados pela atividade, 
sobre os quais incidirá uma taxa de remuneração que no caso poderá ser 
compatível com a taxa de captação ou de rendimentos, a definir com base nos 
parâmetros que os gestores entenderem como sendo mais adequada.

Pergunta-se como operacionalizar a apuração desse fluxo de caixa, especialmente 
qual o ponto de partida, uma vez que volumes de recursos já forma empregados e 
gerados? Essa é uma questão que pode ser resolvida de forma relativamente 
simples, desde que ignoremos parte do passado e consideremos apenas os 
saldos das operações que se encontram em andamento. Logicamente que 
deverão ser considerados as particularidades de cada caso, mas para fins de 
exemplo podemos considerar uma atividade que possui os seguintes valores a ela 
vinculados:

Com base no exemplo acima, a atividade iniciou com o montante de R$ 
575.000,00 alocado e chegou ao final de 10 dias de operação com R$ 648.000,00, 
o que significa que o seu fluxo de caixa nos primeiros 10 dias foi negativo, por 
conta do que teve os encargos financeiros diários calculados e debitados à 
atividade.

Os saldos de caixa, valores a receber e estoques são computados como negativos 
por se tratar de recursos alocados para o caixa, financiar vendas a prazo e 
financiar os estoques, descontando o que ainda não foi pago aos fornecedores. No 
exemplo, a medida que o fluxo de caixa se apresentar positivo a atividade passará 
a receber juros.

O interessante nessa sistemática de controle e apuração é que além de viabilizar a 
apuração do resultado com mais precisão, se tem uma informação gerencial de 
estimável valor, permitindo avaliar o grau de autonomia ou dependência financeira.



Para as cooperativas que aplicarem a prática do ajuste a valor presente, nada do 
que aqui foi apresentado se modifica, haja vista que nessa proposta de controle se 
tem uma contabilidade pelo regime de caixa, meramente para os fins de avaliar o 
seu fluxo de caixa e mensurar os efeitos financeiros.

Um outro aspecto a considerar diz respeito as atividades internas que produzem 
mas não geram diretamente entrada de recursos, como por exemplo uma fábrica 
de rações que transfere toda a sua produção para as lojas agropecuárias da 
própria cooperativa, cabendo, nesse caso, o registro de uma receita interna de 
transferência, o que é facilmente parametrizado no sistema para automação dos 
registros. As negociações entre as áreas envolvidas podem estabelecer preços de 
transferência a vista, de modo a facilitar o controle e viabilizar a apuração de seu 
fluxo de caixa.

Nessa abordagem não contemplamos no fluxo de caixa os investimentos em 
ativos imobilizados, cabendo uma análise cuidadosa para definir se deve ou não 
serem computados tais valores, mas via de regra podemos afirmar que para as 
atividades novas, as quais demandam a aplicação de recursos novos em ativos 
imobilizados, certamente que devem ser computados, a não ser que se trata de 
recursos originados do capital dos sócios, sem qualquer remuneração.

Apesar do conteúdo do presente boletim ter sido escrito sem o apoio de qualquer 
referência bibliográfica, para o caso de alguém querer ampliar a análise sobre o 
tema, sugiro o capítulo 7 do livro Contabilidade Gerencial – um enfoque em 
sistema de informação gerencial, autor Clóvis Luis Padoveze, 6ª. Edição, São 
Paulo, editora Atlas.

Erni Dickel 
Auditor  Sócio 
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