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Prezados Clientes

Consideramos esse tema de grande importância para os fins de análise e definição, haja
visto que, da prática que for adotada poderá resultar em informações diferentes.

Acompanhe a próxima edição 10 com o tema:

"AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DAS UNIDADES DE RECEBIMENTO E
ARMAZENAMENTO DE GRÃOS - URAG."

VARIAÇÕES DE PREÇOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS –
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS OU RESULTADO FINANCEIRO?

A medida que as cooperativas mantém posições equilibradas entre os saldos de estoques
e produtos a liquidar o assunto se torna menos relevante, assim como também se torna
menos relevante a medida que os preços dos produtos no mercado ativo pouco variam.

Para as cooperativas que carregam uma posição de saldos a liquidar a descoberto de
anos passados entendemos que não residem dúvidas, devendo as variações de preços
serem computadas no resultado financeiro, em conta específica denominada Variações de
Preços de Produtos Agrícolas.

Para os casos em que o “descasamento” das posições de saldos de estoques e a liquidar
ocorrem dentro do exercício, acreditamos que é necessário analisar o motivo pelo qual
ocorreu o descasamento, para tanto consideremos as seguintes situações:

a) Cooperativa efetuou a liquidação junto aos produtores associados mas optou por não
vender, ficando com uma posição comprada, apostando que os preços de venda
aumentariam;

b) Cooperativa efetuou a venda do produto por entender que o momento era favorável,
independentemente da liquidação junto aos produtores, com o que a cooperativa ficou
com uma posição vendida (a descoberto);

c) Cooperativa efetuou a venda do produto exclusivamente por necessidade de caixa,
apesar da gerência comercial entender que não seria o melhor momento, ficando também
com uma posição vendida, a exemplo do item b).
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Observação: Em todos os casos, a cooperativa não realizou operação de proteção,
ficando, portanto, exposta aos efeitos das possíveis variações de preços.

Nas situações descritas nos itens a) e b) entendemos que as variações de preços sobre
as posições vendidas nessas condições devem ser tratadas como Custo dos Produtos
Vendidos, enquanto as variações de preços que resultarem da situação descrita no item c)
devem ser tratadas como Variações de Preços, no Resultado Financeiro.

Pode parecer estranho definir que variações de preços de produtos sobre posições
compradas ou vendidas possam ser reconhecidas como custo dos produtos vendidos ou
como despesa financeira, mas a verdade é que não se trata da mesma situação, haja visto
que a origem de uma posição comprada ou vendida pode ser diversa e, portanto, diversa
pode ser a forma de reconhecimento no que tange ao aspecto qualitativo.

Considerando o objetivo das demonstrações contábeis que é o fornecimento de
informações úteis aos usuários em suas avaliações e tomada de decisões e, considerando
que para serem úteis, as informações devem ser relevantes, ou seja, ter poder de
influência nas decisões econômicas dos usuários e ainda, para que a informação seja
relevante, ela deve representar adequadamente as transações, sendo necessária a
contabilização das operações pela sua essência e realidade econômica, e não meramente
sua forma legal. Acreditamos que o critério contábil apresentado acima se ampara
consistente com a norma contábil.

Destaca-se que na forma proposta busca-se revelar, através da informação contábil, uma
informação qualitativa diferenciada, haja visto que quantitativamente, o resultado da
cooperativa como um todo não se modificará. A depender da informação que for gerada
poderá estar sendo transmitido aos usuários uma ideia de desempenho distorcido da área
comercial ou um resultado financeiro não compatível com a real situação econômica e
financeira da cooperativa.
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