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Boletim 03-2021 

 

ASPECTOS CONTÁBEIS DE UMA OPERAÇÃO DE VENDA DE SOJA 

 

A operação 

Muitas são as modalidades de operações de compra e venda de produtos agrícolas, especialmente 

da soja. Neste boletim, trataremos exclusivamente de uma operação que tem as seguintes 

características: 

• Soja disponível com entrega imediata; 

• Preço a fixar no período de 22/06/2021 a 20/05/2022 – base CBOT SK2 maio de 2022; 

• Plus de US$ 3 por saca no momento da liquidação; 

• Liquidação a partir de 01/04/2022. 

 

Para fins de análise, vamos considerar dois cenários para a soja que está sendo comercializada, a 

saber: 

• Soja própria (já liquidada com os produtores); 

• Soja por adquirir e sem vinculação com contratos de compra. 

 

Considerando o objetivo do presente boletim, vamos dispensar comentários sobre os motivos que 

levaram a cooperativa a realizar essa operação e partir diretamente para as análises das questões 

contábeis. 

 

Reconhecimento do ingresso/receita 

Considerando que o produto será entregue ao comprador com transferência total dos riscos e dos 

benefícios, o ingresso/receita deve ser reconhecido no resultado; especialmente porque se tem 
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condições de mensurar o custo, conforme veremos adiante. A questão é: qual o valor do 

ingresso/receita? 

 

As notas fiscais de embarque da soja serão emitidas, provavelmente, com valor muito próximo ao 

de mercado, especialmente pelo fato de a apólice de seguro, para cobertura de eventual sinistro, 

tomar por base o valor dessas notas. Contudo, independentemente disso, enquanto o preço não 
for fixado, o crédito deverá ser mensurado ao valor justo cotado no mercado ativo, ou seja, a sua 

fixação deverá ser simulada com base nos preços cotados na Bolsa de Chicago para os contratos 

futuros (SK2) e, sobre esse valor, será aplicado um desconto financeiro por conta do vencimento 

futuro. Toda a variação do valor justo que ocorrer até a fixação deverá ser reconhecida como 

ingresso/receita bruta, não como ingresso/receita financeira. 

 

Ajuste a valor presente (AVP) 

Por se tratar de um crédito com vencimento futuro, avaliamos a aplicação do ajuste a valor 

presente e o aspecto mais relevante foi: em que momento efetuar o registro. A norma contábil NBC 

TG 12, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), estabelece que a mensuração e o registro 

devem se dar por ocasião do reconhecimento inicial da operação, por se tratar de um valor sujeito 
ao ajuste a valor justo, ao qual propomos contemplar um desconto financeiro sobre a cotação no 

mercado futuro.  Apesar dessa norma, entendemos que é adequado mensurar e reconhecer o AVP 

no momento da fixação do preço, ocasião em que cessam os efeitos de variações a valor justo, 

restando apenas a possibilidade de efeitos de variação cambial. 

 

Variações cambiais 

Mesmo após a fixação dos preços, poderá ocorrer variações no montante do crédito, por conta de 

variações cambiais, as quais deverão ser reconhecidas no resultado financeiro. Caso seja 

contratada uma operação de proteção contra as variações cambiais e seja adotada uma sistemática 

de contabilização do hedge accounting, é adequado consultar a NBC TG 48 do CFC, que trata do 

tema. 

 

Plus em dólar 

Devemos ainda considerar que o preço do produto contempla um plus de US$ 3 por saca e, como 

não há qualquer condição futura a ser cumprida para se habilitar ao valor, trata-se apenas de uma 

condição contratual e uma estrutura de composição de preço; deve compor o ingresso/receita 

bruta no momento do embarque e fica sujeito às regras do ajuste a valor presente e das variações 

cambiais. 
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Até aqui, tratamos da mensuração e do reconhecimento do ingresso/receita. Na sequência, 

trataremos do custo do produto vendido, considerando os dois cenários que foram descritos no 

início. 

 

Se o produto vendido nessas condições for próprio, ou seja, já foi liquidado com os produtores, o 

custo será definitivo e, como tal, deve ser reconhecido, sem a necessidade de qualquer ajuste 
posterior. 

 

Caso o produto esteja nos estoques, na condição de produto em depósito, ou seja, ainda não 

liquidado com os produtores, o custo terá que ser apropriado mediante estimativa, com base na 

cotação ao valor de mercado ativo, isso é, o valor que se pagaria por ele na data. Nesse caso, será 

necessário definir a prática contábil a ser adotada para as futuras variações de preços que poderão 

ocorrer sobre o estoque a descoberto, representado pelo safras a liquidar registrado no passivo. 

Entendemos que, enquanto os preços de venda não forem fixados, as variações devem ser 

reconhecidas no custo, a fim de equilibrar a relação com o ingresso/receita bruta. A partir do 

momento em que os preços de venda forem fixados e ainda permanecer a situação de safras a 

liquidar, entendemos que qualquer variação de preço posterior deverá ser reconhecida no 
resultado financeiro. A possibilidade de continuar refletindo no custo não é descartada, mas 

depende do estabelecimento desse critério como prática contábil, que deve ser definida pela 

administração. 

 

Vale lembrar que a ITG 2004, do CFC, tratou do reconhecimento e da mensuração dos estoques e 

do safras a liquidar, mas não adentrou para os detalhes das operações. Portanto, essas análises 

devem ser feitas com base nos fundamentos da contabilidade, priorizando uma informação 

apropriada, logicamente sem se distanciar das normas. 

 

Para finalizar, destacamos a possibilidade de vinculação de contratos de compra com preços fixos 

para essa operação de venda, situação que poderia implicar em alterações na forma de mensurar 
o custo dos produtos vendidos.  

 

Erni Dickel - Sócio  

DICKEL & MAFFI Auditoria e Consultoria 
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