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Boletim 04-2021 

 

APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS MEDIANTE A ALOCAÇÃO DIRETA OU RATEIO 

 

Produzir informações contábeis adequadas requer atenção a detalhes e situações que 

aparentemente podem parecer muito simples, mas, quando se almeja produzir informações 

fidedignas e úteis, nos deparamos com certas dificuldades que exigem um pouco de esforço para 

alcançar esse objetivo. O presente boletim se propõe a uma reflexão a respeito da forma como são 

reconhecidos determinados valores, na contabilidade, que não alteram a situação patrimonial e 

financeira ou mesmo o desempenho econômico geral da cooperativa, mas, quando visamos às 

informações por atividade/unidade de negócio ou produtos, se tornam relevantes. Para nos 

aprofundarmos no assunto, trataremos especificamente de duas formas de apropriação contábil, 
por alocação direta e por rateio. 

 

Para efeitos do presente boletim, apropriações são os registros efetuados nas contas 

contábeis, seja através de alocação ou de rateio. A alocação é uma forma de registro de valores que 

são possíveis de serem identificados com uma atividade/unidade de negócio ou produto sem a 

necessidade de aplicação de um critério de rateio, e rateio é a forma de distribuição de valores 

para mais de uma atividade/unidade de negócio ou mais de um produto, mediante critérios 
previamente estabelecidos, os quais, via de regra, carregam elevado grau de subjetividade. 

 

As informações geradas, decorrentes de registros efetuados por meio de alocação direta, 

na maior parte dos casos, merecem maior credibilidade em relação às informações que resultam 

de registros efetuados mediante aplicação de critério de rateio. 

 

Sobre a prática de alocar valores às atividades/unidades de negócios e aos produtos, 

podemos afirmar que é assunto inquestionável, que se apresenta no contexto da contabilidade 

como “coisa natural”, normal, inevitável, enquanto a prática de rateios é algo que, em muitas 
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situações, pode ser classificado como dispensável ou mesmo não recomendável. Portanto, a 

importância da alocação é fundamental, enquanto a do rateio é relativa, pois depende de uma série 

de aspectos. 

 

A definição do modelo ou padrão de análise das informações contábeis é fator determinante 

para definir a respeito da aplicação ou não de determinados rateios. Na contabilidade das 

cooperativas, em função da necessária segregação dos resultados entre atos cooperativos e não 

cooperativos, a adoção de critérios de rateios é indispensável, mas, neste boletim, tratamos do 

tema sem levar em consideração os aspectos fiscais, que até poderemos tratar em outro boletim, 

haja vista a sua importância. 

 

Insistimos em destacar que o assunto rateio é de grande importância porque, a depender 

dos critérios que forem adotados, ao contrário de produzir uma informação adequada, poderá 

resultar em distorções com repercussões sobre a credibilidade das informações contábeis ou até 

mesmo levar a administração a tomar decisões erradas ou inibir que decisões sejam tomadas. 

 

Para adentrarmos mais na questão dos rateios, vale um breve comentário a respeito das 

funções da contabilidade, entre as quais está a de efetuar os registros de forma organizada e de 

acordo com as normas contábeis, gerando informações fidedignas para que uma outra função 

importante possa ser atendida, a de produzir informações gerenciais. 

 

De nada serve a última linha de uma Demonstração de Sobras ou Perdas por 

atividade/unidade de negócio ou produto se os critérios utilizados para distribuição de 

determinados valores não forem adequados. Isso apenas consumirá tempo, recursos, e, pior, 
poderá conduzir para decisões erradas ou gerar um ambiente de desconfiança e descrédito. 

 

Nós, profissionais da área contábil, podemos ocupar o espaço que a nós é reservado de 

maneira altamente positiva. Podemos valorizar a Contabilidade promovendo os debates 

necessários para ampliar o entendimento das informações contábeis, não só dos saldos do 

balancete mensal, mas dos critérios e práticas contábeis adotadas, buscando aproveitar as análises 

críticas para implementar melhorias. 

 

Nesse contexto, destacamos, ainda, a necessidade de conhecer com profundidade as 

atividades que a cooperativa desenvolve, adentrar para os sistemas de controles, compartilhar 

entendimentos sobre conceitos contábeis, promover sintonia com as demais áreas envolvidas, seja 

com diretores, gerentes, responsáveis de áreas, etc.  
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Retornando aos aspectos fundamentais do tema, a alocação se aplica quando se tem 

condições de apurar os valores corretamente, como, por exemplo, o custo dos produtos e das 

mercadorias vendidas nas atividades de consumo, que podem ser apurados operação por 

operação, inclusive de forma segregada entre cooperados e não cooperados, mas sabemos que 

diversas cooperativas aplicam rateio, que consiste em dividir o custo total na proporção das 

vendas a terceiros e dos fornecimentos aos cooperados, o que resulta em uma afirmação 

equivocada de que as margens de comercialização de uma determinada atividade são iguais para 
todos os produtos e mercadorias a ela vinculados. 

 

Os gastos operacionais de uma unidade que recebe, armazena e comercializa diversos 

produtos agrícolas, na maioria, não são possíveis de serem alocados diretamente aos produtos, 

acabam sendo rateados de acordo com algum critério que normalmente é baseado no 
faturamento, o que nem sempre é adequado. 

 

Os gastos operacionais administrativos, quando rateados com base no faturamento, podem 

provocar distorções nos resultados, haja vista que, geralmente, não incorrem na mesma proporção 

do faturamento. Ratear gastos administrativos para a soja e o supermercado na proporção do 

faturamento é inadequado e, se não for possível eleger um critério adequado, então é melhor não 

aplicar o rateio. 

 

Criar formas alternativas de analisar os valores pode ser uma opção interessante para 

dispensar os rateios. Se, por exemplo, estabelecermos os limites ou metas de gastos operacionais 

administrativos e também metas a serem alcançadas de faturamento, margens de comercialização 

e gastos operacionais diretos para cada atividade/unidade de negócio ou produto, o rateio do 

administrativo não é relevante, mas, se for aplicado, será necessário abrir o administrativo em 

centros de custos para atribuir um critério que seja o mais razoável possível para cada centro de 

custo. Gastos com o setor de pessoal, por exemplo, podem ser rateados com base no número de 

funcionários de cada atividade; os gastos do setor fiscal podem ser pela quantidade de notas 

escrituradas, etc. 

 

O resultado financeiro é um excelente exemplo de valor que, absolutamente, não se aplica 

o rateio com base no faturamento, haja vista que raramente possuem vinculação com o 

faturamento, mas com os fluxos de caixa. Entendemos que a alocação do resultado financeiro, em 

muitos casos, é fundamental para uma adequada avaliação do desempenho, mas é necessário 

aplicar controles que resultem na quantificação dos fluxos de caixa de cada atividade para o fim 

de alocar os valores do financeiro. Como exemplo, podemos destacar a originação de recursos com 

a venda de produtos agrícolas para financiar a compra à vista de insumos que serão 

comercializados a prazo. Nesse caso, se as variações dos preços dos produtos agrícolas forem 

apropriadas para os produtos agrícolas, produziremos uma informação aparentemente correta, 

mas totalmente inadequada, visto que os recursos originados da venda da soja foram utilizados 

para aquisição de insumos. 
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Diante de toda a complexidade que envolve o tema, recomendamos uma reflexão orientada 
nos seguintes parâmetros: 

a. Ampliar o entendimento sobre as atividades/unidades de negócio desenvolvidas pela 

cooperativa; 

b. Classificar quais valores são perfeitamente identificáveis na sua origem (documento que 

dá suporte aos registros), quais são possíveis de serem apurados com elevado grau de 

segurança e vinculados (alocados) às atividades/unidades de negócio e quais valores 

carecem de critérios de rateio para serem apropriados às atividades/unidades de negócio 

ou produtos; 

c. Analisar qual importância da aplicação de rateio, e quais formas alternativas se tem para 

avaliar desempenhos e aplicar controles sobre os valores que não são diretamente 

identificáveis com as atividades/unidades de negócio ou produtos; 

d. Ponderar a respeito dos custos necessários para gerar determinadas informações e seus 

benefícios; 

e. Discutir e definir o modelo de análise que será adotado para conciliar com a prática de 

alocações e rateios; 

f. Analisar e fundamentar os critérios de rateios a serem adotados, que podem ser diversos; 

g. Manter os critérios uniformes ao longo do tempo, enquanto outro não se apresentar mais 

adequado, tecnicamente justificado; 

h. Analisar as informações mensais de forma crítica, a fim de reavaliar a sua adequação 

continuamente. 

 

Assim, a correta alocação de valores às atividades/unidades de negócio e aos produtos é de 

fundamental importância. Já a aplicação de critérios de rateios deve ser precedida de cuidadosas 

análises, a fim de evitar que resultem em informações distorcidas que podem comprometer a 

credibilidade das informações contábeis, sendo melhor, nesses casos, se valer da criatividade e 

construir formas alternativas de avaliar desempenhos. 

 

 

Erni Dickel - Sócio  
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