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Prezados Clientes

Nas cooperativas agropecuárias os serviços de recebimento, limpeza, secagem e
armazenagem de grãos são realizados em unidades geradoras de caixa, as quais, de
alguma forma necessitam ter o seu desempenho avaliado. Assim como, também, é
necessário se ter avaliação sobre o desempenho da cooperativa na comercialização
da produção.

Acompanhe a próxima edição 11 com o tema:

"TRANSFERÊNCIAS INTERNAS"

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

Tradicionalmente, a sistemática de avaliação de desempenho dessas unidades tem sido
através das receitas de vendas, deduzidos os impostos incidentes, o custo dos produtos
vendidos e as despesas operacionais, no entanto, essa sistemática tem se revelado
inadequada, entre outras, pelas seguintes razões:

a. Nem sempre os produtos recebidos e armazenados são comercializados pela unidade,
por vezes são transferidos para outras, ficando sem a receita da venda, somente com os
gastos.

b. A comercialização da produção não é determinado pela gerência da unidade, mas pela
gerência comercial da cooperativa, que leva em consideração questões de logística, etc.,
portanto, não se pode atribuir responsabilidades à gerência da unidade sobre uma
atividade que ela não interfere.

c. A aquisição dos produtos depositados pode não ocorrer na mesma época da venda,
com possíveis variações de preços entre uma data e outra, ao menos a nível de unidade.

d. Os gastos com a manutenção dos produtos depositados aumentam a medida que
permanecem por mais tempo estocados, assim como a unidade também fica por mais
tempo exposta a outros riscos inerentes a atividade.

Em busca de uma solução para a dificuldade de avaliação de desempenho algumas
cooperativas realizam o rateio das receitas de vendas entre todas as unidades de
recebimento e armazenamento, a fim de viabilizar que todas tenham receita para
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cobertura dos seus custos de operação. Nesse caso, o custo dos produtos vendidos
também é rateado na mesma proporção da receita, do que resulta em margens de
comercialização idênticas para todas as unidades.

Outras cooperativas simplesmente têm procedido a avaliação de desempenho com base
nos mesmos parâmetros que as citadas acima, porém sem individualização das unidades.

O conteúdo desse boletim tem por objetivo um ensaio de como poderia ser uma forma
alternativa de avaliação, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas de provocar a
análise e a discussão, haja visto que a contabilidade deve cumprir com a função de gerar
informações úteis.

A seguir listamos alguns elementos que efetivamente possuem vinculação direta com as
unidades de recebimento e armazenamento de grãos e, portanto, se constituem em itens
pertinentes para análise e avaliação de seu desempenho:

a. Volume de produção recebida diante do potencial da região e da estrutura física da
unidade.

b. Custo de recebimento e armazenamento por unidade de produto.

c. Níveis de perdas de qualidade e quantidade.

d. Qualidade dos serviços prestados, etc.

Apesar dos elementos acima constituírem uma base pertinente de avaliação de
desempenho individual das unidades, consideramos insuficientes e, portanto, pensamos
em agregar ainda mais informações. Propomos a atribuição de receitas internas de
prestação de serviços para as unidades de recebimento e armazenamento, a serem
suportadas pela área comercial, a quem, gerencialmente, seriam alocadas as receitas de
vendas dos produtos agrícolas de todas as unidades da cooperativa. Essa receita interna
de prestação de serviços poderá ser calculada com base em uma tabela de valores para
os volumes recebidos, mantidos nos estoques e expedidos, com possibilidade de cálculo
semanal, quinzenal ou mensal.  

Com essa sistemática teremos em cada unidade de recebimento e armazenamento uma
receita mensal de prestação de serviços internos para fazer frente aos custos de
recebimento e armazenamento, devendo ser-lhes atribuído ainda as taxas de serviços
eventualmente cobradas dos produtores, bem como a sobra ou quebra técnica.

A área comercial da cooperativa, por sua vez, seria avaliada pelo desempenho da
comercialização, mediante o cômputo das receitas de vendas, os seus gastos de
operação e as taxas de serviços internos creditados às unidades de recebimento e
armazenamento.

Contabilmente o registro seria extremamente simples:

D – Serviços Internos das Unidades de Recebimento e Armazenamento (área comercial)
C – Receita Interna de Serviços (unidades de recebimento e armazenamento)

ou
D – Apropriação Interna Serviços de Armazenagem (área comercial)
C – Apropriação Interna Serviços de Armazenagem (unidades de recebimento e
armazenamento)

Logicamente que as unidades de recebimento e armazenamento continuariam,
contabilmente, realizando os registros da receita de vendas e apropriando o custo dos
produtos vendidos, valores que seriam utilizados para os fins fiscais mas que,
gerencialmente, seriam atribuídos à área comercial e, portanto, eliminados para os fins de
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avaliação do seu desempenho econômico, que no caso estaria sendo feito com base nas
receitas internas, etc...

Conclusão:

A proposta apresentada, além de permitir uma adequada avaliação de cada unidade de
recebimento e armazenamento de forma individualizada, também permite a avaliação da
área comercial, responsável pela definição das políticas de comercialização, estratégias,
etc...

A sistemática se apresenta fácil de ser operacionalizada e com parâmetros adequados, a
medida que as partes (unidades de recebimento e armazenamento e área comercial)
estabelecem as bases de remuneração dos serviços internos.
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