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assados três meses de gestão, constatadas as 

primeiras demandas oriundas da classe, consi-

dero importante fazer alguns apontamentos. Em 

relação à comunicação com os profissionais, colo-

camos no ar um novo site, mais moderno, ágil, 

alinhado à nossa nova identidade visual, trazendo 

notícias e destacando informações que interessam 

à classe contábil. Ainda dentro dessa área, trouxe-

mos a evolução tecnológica para a Rádio CRCRS 

Web, cujo aplicativo está disponível nas lojas Play 

Store e Apple Store, gratuitamente, para acessar a 

rádio por smartphones, tablets e similares, com 

sistema Android e iOS. A partir da adoção desse 

recurso, o CRCRS tornou-se, mais uma vez, pionei-

ro em suas ações, sendo o primeiro Regional a 

disponibilizar um aplicativo de rádio direcionado à 

classe contábil. Criamos também um informativo 

mensal, que levará aos profissionais uma síntese das 

ações do CRCRS, uma espécie de prestação de 

contas de nossas atividades para a classe e para a 

sociedade. Com foco na qualificação da nossa 

comunicação social, iniciamos um caminho de 

aproximação com a classe contábil, o qual nos 

levará a uma convivência mais próxima e, conse-

quentemente, uma melhor identificação das 

demandas da categoria. Evoluímos também em 

relação às Comissões de Estudos – que eram em 

número de dez e neste ano passaram para 11, 

com a instituição da Comissão de Estudos de 

Contabilidade do Setor Cooperativo –, além da 

formação do Grupo de Trabalho de Contabilidade 

Gerencial, que em breve também se transformará 

em Comissão de Estudos. Encontra-se ainda em 

formação um Grupo de Trabalho de Contabilidade 

Rural. Outros virão por aí, ainda neste ano, como 

os de Contabilidade Ambiental e Contabilidade 

de Construção Civil. As Comissões de 

Estudos e os Grupos de Trabalho desenvolvem 

um importante e necessário papel de apoio ao Ple-

nário do CRCRS e à fiscalização, sendo também 

responsáveis pela produção de material técnico 

para as nossas publicações, seminários e palestras. 
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São mais de 120 colegas envolvidos nesse trabalho 

voluntário em favor da classe.

Seguindo a diretriz estabelecida para este ano, de 

aproximar o Conselho dos profissionais e de atender, 

dentro do possível, às reivindicações destes, em se 

tratando dos Seminários de Assuntos Contábeis, esta-

mos coadunando o conteúdo das palestras com a 

atividade econômica da região onde o evento será 

realizado – ou seja, os profissionais que atuam na área 

contábil da região é que escolhem as matérias que jul-

gam ser importantes discutir nos Seminários. Dessa 

forma, os Contadores e Técnicos em Contabilidade é 

que elaboram a programação do evento, de acordo 

com o foco de interesse. Os primeiros resultados já 

apareceram. Em Estância Velha, por exemplo, o 

número de participantes superou o total de profissio-

nais pertencentes àquela delegacia. Esse fato se deve 

ao interesse demonstrado pelos profissionais de 

delegacias vizinhas pelos assuntos apresentados, que 

fizeram com que se deslocassem até o município 

onde ocorria o evento.

Mais uma reformulação executada de imediato 

foi a capacitação dos Delegados Regionais. A partir 

deste ano, serão realizados quatro encontros em que 

o presidente, o Conselho Diretor e representantes 

das divisões e setores deste Regional irão até as 

delegacias para orientar, esclarecer e direcionar 

ações capazes de identificar as necessidades dos 

profissionais daquela região. Ainda em março, 

tivemos uma antiga reivindicação atendida. O Tribu-

nal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) concedeu 

o reajuste na tabela de honorários periciais, nos 

casos de Assistência Judiciária Gratuita. O atendi-

mento dessa solicitação foi uma grande conquista, 

embora ainda restem demandas nesse sentido que 

precisam ser atendidas, e nós continuaremos lutan-

do por elas. Da mesma forma, providências foram 

tomadas diante do aviso de fechamento do posto de 

atendimento da Receita Estadual no município de 

Sarandi. Requeremos que a ação fosse reconsidera-

da, baseada em uma série de argumentos 

apresentados em encontro com as autoridades 

competentes. Essa foi mais uma iniciativa na qual o 

êxito foi alcançado.

Outro ponto importante é o trabalho integrado 

e de cooperação entre as entidades, que muitas 

vezes proporcionam agilidade e facilitam o dia a dia 

dos profissionais contábeis. Exemplo disso é a 

parceria que o CRCRS, por meio da Comissão de 

Estudos de Organizações Contábeis, firmou com a 

Jucergs no sentido de elaborar uma cartilha, na qual 

constará todo o detalhamento de informações para 

auxiliar o bom desempenho do trabalho da Junta e o 

correto direcionamento de demandas por parte 

dos usuários, o que resultará na melhoria da preste-

za dos serviços oferecidos, em benefício de todos.

Para finalizar, gostaria de registrar o meu 

agradecimento à classe contábil e à sociedade em 

geral pelo carinho e prestígio que dispensaram por 

ocasião da posse, em 11 de março, do presidente e 

dos 36 conselheiros escolhidos, em novembro 

passado, pela classe. Pelos próximos anos, junta-

mente com um terço remanescente do plenário, 

estaremos à frente de um dos maiores Conselhos 

de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs. No perío-

do de nosso mandato, vamos fazer o melhor dentro 

da nossa alçada legal, por meio de ações que trarão 

benefícios concretos, e mostrando aos profissionais a 

verdade dos fatos e a realidade da nossa profissão.

Obrigado pela confiança, colegas!

Abraço.

Contador Antônio Palácios
Presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Rio Grande do Sul



questão da classificação contábil do capital 

social das Sociedades Cooperativas vem 

sendo amplamente discutida pelos profissionais 

da área contábil, e agora o assunto passa a preo-

cupar também as entidades que representam o sis-

tema, bem como os dirigentes das cooperativas.

O assunto é tratado na ICPC 14, originalmente 

aprovada pela Resolução CFC nº 1.324/11, para 

vigência a partir de 1º de janeiro de 2012, tendo 

sua aplicabilidade adiada para 1º de janeiro de 

2016, em razão da publicação da Resolução CFC 

nº 1.365, de 29 de novembro de 2011. A ICPC 

14 propõe-se a disciplinar o critério de 

classificação contábil das cotas-partes (entre 

patrimônio líquido ou passivo), para o montante 

do capital social e não apenas para as cotas dos 

cooperados demitidos, eliminados ou excluídos, 

em conformidade com a prática atualmente 

adotada.

A ICPC 14 sugere o entendimento de que as 

cotas-partes dos cooperados se classificam 

como instrumento financeiro, e não instrumento 

patrimonial, induzindo ao entendimento de que 

referidas cotas-partes sejam classificadas no 

passivo, exceto nas hipóteses em que houver 

“proibição de resgate” e nas situações em que a 

cooperativa tem o “direito incondicional de 

recusar o resgate”. Ao mesmo tempo, a ICPC 

especifica que as cotas-partes de cooperados 

seriam classificadas como patrimônio líquido, se 

os membros não tivessem direito de solicitar res-

gate. Salvo melhor juízo, entendemos que 

somente é permitido o resgate das cotas de 

capital após o desligamento do cooperado; ou 

seja, enquanto ele permanecer como sócio, 

efetivamente existe a proibição de resgate das 

cotas de capital, portanto estas devem permanecer 

classificadas no patrimônio líquido, inclusive por 

tratar-se de instrumento patrimonial e não financeiro.

No item 7 do consenso da ICPC 14, descreve-se 

que as cotas-partes de cooperados constituem 

patrimônio líquido, se a entidade tiver um direito 

incondicional de recusar resgate das cotas-partes dos 

cooperados, enquanto que no item 8 do consenso 

consta que, se o resgate estiver proibido de forma 

incondicional pela legislação, regulamento ou estatuto 

da entidade, as cotas-partes dos cooperados constitu-

em patrimônio líquido.

Antes de mais nada, é preciso observar que a 

ICPC 14 corresponde à simples tradução da IFRIC 2, 

e sua aplicabilidade no Brasil deve observar os aspec-

tos peculiares das nossas entidades cooperativas, e 

não meramente a interpretação literal do texto da 

norma original.

Apenas para exemplificar, o item 4 da ICPC 14 

traz a seguinte redação: “Muitos instrumentos finan-

ceiros, incluindo as cotas de cooperados, possuem 

características de patrimônio líquido, incluindo direi-

tos de voto e direitos de participar na distribuição do 

resultado”. Sabe-se que a legislação brasileira não 

permite direito a voto ao capital dos cooperados e 

muito menos a participação na distribuição do resul-

tado, logo, percebe-se que o teor da norma não deve 

ser literalmente aplicado no Brasil, pois não foram 

observados os requisitos essenciais do nosso direito.
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CAPITAL SOCIAL NAS 
SOCIEDADES COOPERATIVAS: 
PASSIVO OU PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO?

Contador Dorly Dickel, 
membro do Comitê Contábil/Tribu-
tário da OCB e da Comissão de 
Estudos de Contabilidade do Setor 
Cooperativo do CRCRS.



Por outro lado, considerando que o texto da 

ICPC 14 não foi traduzido com base na realidade 

brasileira, sinceramente nos parece que ele con-

funde mais do que esclarece, inclusive porque nos 

exemplos, que deveriam ser elucidativos, fala-se 

em ações ordinárias e ações preferenciais, algo 

que não condiz com a nossa realidade.

No contexto de todo o conjunto das normas 

de contabilidade, observamos que a NBC TG 

ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura Concei-

tual para Elaboração e Divulgação de Relatório 

Contábil-Financeiro, aprovada pela Resolução 

CFC nº 1.374/11, traz algumas definições relevan-

tes que devem ser consideradas para analisar o 

tratamento contábil das cotas de capital social nas 

sociedades cooperativas.

Segundo a própria NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL, em seu item 4.4., evidencia-se o 

seguinte conceito de passivo: “(b) passivo é uma 

obrigação presente da entidade, derivada de even-

tos passados, cuja liquidação se espera que resulte 

na saída de recursos da entidade capazes de gerar 

benefícios econômicos”.

Uma característica essencial para a existência 

de passivo é que a entidade tenha uma obrigação 

presente. Uma obrigação é um dever ou respon-

sabilidade de agir ou de desempenhar uma dada 

tarefa de certa maneira. Além disso, no item 4.16., 

a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL estabe-

lece que se deve fazer uma distinção entre obriga-

ção presente e compromisso futuro. Ora, não há 

de se falar em obrigação enquanto o capital social 

é subscrito e integralizado com a finalidade de dar 

suporte ao desenvolvimento do negócio coopera-

tivo, tanto que, no caso de eventual liquidação da 

sociedade, os associados se obrigam a integralizar 

as cotas-partes subscritas, para atender aos 

compromissos e às obrigações perante terceiros, e a 

devolução dessas cotas somente será possível após 

o atendimento integral das obrigações da sociedade. 

A cooperativa é uma sociedade de pessoas, 

constituída para prestar serviços aos seus associa-

dos. Logo, o capital social subscrito e integralizado 

é patrimônio da entidade, e este capital social será 

de uso exclusivo para garantir as obrigações perante 

terceiros, tanto que não pode ser cedido a terceiros, 

estranhos à sociedade.

Sendo assim, nota-se que a própria Lei nº 

5.764/71 já estabeleceu que o capital social não se 

enquadra no conceito de passivo, tanto que a lei 

impõe a obrigação aos cooperados de integraliza-

rem as cotas de capital, quando o ativo não for 

suficiente para a solução do passivo.

Ademais, se o capital fosse classificado em conta 

de passivo, seria totalmente contraditório solicitar 

aos associados o aumento do capital social, no caso 

de eventual crise financeira ou necessidade de 

aporte de recursos para a realização de novos inves-

timentos, pois, ao invés de aumentar o patrimônio 

líquido, estaria se aumentando as dívidas. Daí se nota 

o entendimento equivocado em querer classificar o 

capital social como instrumento financeiro a ser 

registrado no passivo. Além disso, o saneamento 

financeiro das cooperativas, em muitos casos, 

passaria pela necessidade de devolução de capital 

aos cooperados, o que também denota o entendi-

mento equivocado.

O item 4.1. da NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL, que trata do pressuposto da 

continuidade, estabelece o seguinte:

4.1. As demonstrações contábeis normalmente são 

elaboradas tendo como premissa que a entidade está 

em atividade (going concern assumption) e irá manter-

se em operação por um futuro previsível. Desse 

modo, parte-se do pressuposto de que a entidade não 

tem a intenção, nem tampouco a necessidade, de 

entrar em processo de liquidação ou de reduzir 

materialmente a escala de suas operações. Por outro 

lado, se essa intenção ou necessidade existir, as 

demonstrações contábeis podem ter que ser 

elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a base 

de elaboração utilizada deve ser divulgada.

Nas Sociedades Cooperativas, existe o pressu-

posto da continuidade do negócio e a consequente 

manutenção do capital social.

O capítulo 3 da NBC TG ESTRUTURA 

CONCEITUAL, que trata das características qualita-

tivas da informação contábil-financeira útil, assim 

estabelece:
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Qc4. Se a informação contábil-financeira é para ser 
útil, ela precisa ser relevante e representar com 
fidedignidade o que se propõe a representar. A 
utilidade da informação contábil-financeira é melho-
rada se ela for comparável, verificável, tempestiva e 
compreensível.

Se o capital social não for mantido no patrimô-

nio líquido, enquanto o cooperado permanecer 

como sócio, a situação nas demonstrações 

contábeis estará sendo representada de forma 

inadequada, pois simplesmente não condiz com a 

realidade. Ademais, como poderíamos comparar os 

indicadores financeiros das cooperativas com 

empresas similares, se o critério de classificação do 

capital social for diferente?

Mais adiante, no item QC12, a NBC TG 

ESTRUTURA CONCEITUAL define:

Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem 
só que representar um fenômeno relevante, mas tem 
também que representar com fidedignidade o fenô-
meno que se propõe representar. Para ser represen-
tação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada 
precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, 
neutra e livre de erro.

Um dos novos pilares da contabilidade é o 

princípio da “Primazia da Essência sobre a Forma”, 

o qual reza o seguinte:

Para que a informação represente adequadamente as 
transações e outros eventos que ela se propõe a 
representar, é necessário que essas transações e even-
tos sejam contabilizados e apresentados de acordo com 
a sua substância e realidade econômica, e não mera-
mente sua forma legal. A essência das transações ou 
outros eventos nem sempre é consistente com o que 
aparenta ser com base na sua forma legal ou artificial-
mente produzida. Ao avaliar se um item se enquadra 
na definição de ativo, passivo ou patrimônio líquido, 
deve-se atentar para a sua essência e realidade 
econômica e não apenas sua forma legal.

Ainda que as sociedades cooperativas tenham 

como característica a livre adesão dos sócios e a va-

riabilidade do capital social, o capital somente se 

torna exigível após o desligamento do cooperado 

da sociedade. Na essência, o patrimônio líquido se 

mantém. Estudos demonstram que, nos diversos 

ramos das cooperativas, o capital social tem aumen-

tado progressivamente, seja pela capitalização das 

sobras, retenção da produção dos cooperados, ou 

ainda pelo ingresso de novos sócios. Sendo assim, 

ainda que alguns associados se desliguem da socieda-

de, hipótese em que o capital é reclassificado para o 

passivo, nota-se o crescimento do capital social, o que 

impõe a sua manutenção no patrimônio líquido, 

simplesmente porque na essência o capital fortale-

ce o patrimônio da sociedade e não aumenta as 

suas  dívidas.
Os itens 19 e 24 da NBC TG 26 – Apresentação 

das Demonstrações Contábeis, aprovada pela 

Resolução CFC nº 1.185/09 e alterada pela Resolução 

CFC nº 1.376/11, estabelecem:

19. Em circunstâncias extremamente raras, nas quais a 
administração vier a concluir que a conformidade com um 
requisito de pronunciamento, interpretação ou orientação 
conduziria a uma apresentação tão enganosa que entraria 
em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis 
estabelecido na Estrutura Conceitual para a Elaboração e 
Apresentação das Demonstrações Contábeis a entidade 
não aplicará esse requisito e seguirá o disposto no item 20...
24. Para a finalidade dos itens 19 a 23, um item de infor-
mação entra em conflito com o objetivo das demonstrações 
contábeis quando não representa fidedignamente as tran-
sações, outros eventos e condição que se propõe a 
representar ou que se poderia esperar razoavelmente 
que represente e, consequentemente, seria provável 
que influenciasse as decisões econômicas tomadas pelos 
usuários das demonstrações contábeis.

O item 19 da NBC TG CPC 26 – Apresentação 

das Demonstrações Contábeis parece dar os linea-

mentos mais adequados, quando estabelece que, se a 

aplicação de um pronunciamento, interpretação ou 

orientação conduzir a uma apresentação enganosa, o 

pronunciamento não deve ser aplicado, mas, sim, 

apenas divulgada a prática adotada. Enquanto os 

cooperados fazem parte da sociedade, as cotas de 

capital devem ser mantidas no patrimônio líquido, 

pois, ao contrário, as demonstrações contábeis 

estariam reproduzindo uma situação enganosa, pre-

judicando a qualidade e a utilidade das informações 

divulgadas, gerando influência negativa na tomada de 

decisões pelo uso dessas informações.

É importante também considerar que, no caso 

dos órgãos reguladores, como o Banco Central do 

Brasil (Bacen), a Agência Nacional de Saúde (ANS) e 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), muito 

provavelmente não será admitida a reclassificação do 

capital social das cooperativas para o grupo do pas-

sivo, pois este procedimento simplesmente inviabili-

zaria esses setores, pela exigência do capital mínimo 



9

A
RT

IG
O

 T
ÉC

N
IC

O

que define margens de solvência, grau de liquidez, 

limite operacional, dentre outros. Também existe 

a situação das cooperativas que participam de 

processos licitatórios, em que o capital social é 

fator preponderante para a garantia de operações 

perante os contratantes.

Assim sendo, inadmissível seria alguns tipos de 

cooperativas registrarem o capital social no patrimô-

nio líquido e outros no passivo, pois os princípios 

legais e doutrinários são os mesmos; inclusive, 

criaria enorme conflito técnico na análise da essência 

do capital, perante outros tipos societários.

Além disso, cumpre destacar que as demons-

trações contábeis das sociedades cooperativas 

devem permitir a comparabilidade com as demais 

entidades atuantes em seus respectivos ramos, e 

para isso é necessário adotar os mesmos critérios 

para apresentar suas situações econômica, 

financeira e patrimonial.

Diante de todo o exposto, é inegável que o 

capital social das cooperativas deve ser registrado 

no patrimônio líquido da sociedade, pois o capital 

social foi instituído pela Lei nº 5.764/71, não como 

um instrumento financeiro na forma de em-

préstimo e sujeito à devolução, com prazo 

estabelecido, e sim como aporte de recursos que 

integra o capital próprio, com a finalidade de dar o 

suporte necessário à realização dos investimentos 

para a consecução do objeto social da cooperativa. 

É inegável também que, no caso de desligamento 

dos cooperados por demissão, eliminação ou 

exclusão, a parcela do capital social que lhes cabe 

deve ser reclassificada para o passivo, pois aí 

ocorre o evento que determina um novo enqua-

dramento, deixando de ser parte do capital 

próprio e passando a ser uma obrigação.

Ao tratar do consenso, a ICPC 14 lança inúme-

ras dúvidas e condições para uma classificação, 

tanto como passivo financeiro quanto como 

patrimônio líquido. O que a ICPC não reconhece 

ou não esclarece é que, enquanto o associado 

quiser usufruir dos serviços que a cooperativa lhe 

presta, o resgate de seu capital está incondicional-

mente proibido, e como tal é parte do capital social 

da cooperativa. Isso é parte integrante do espírito 

da lei cooperativista e do estatuto de qualquer 

cooperativa. O que ambos também dizem e permi-

tem é que, no momento que o associado quiser 

dispensar os serviços da cooperativa, pode fazê-lo 

através da demissão. Nesse momento, cria-se um 

passivo financeiro para a cooperativa, como até 

agora todas as cooperativas brasileiras assim proce-

deram. Trata-se, portanto, de uma relação legal entre 

o associado e sua cooperativa. Enquanto usufruir dos 

serviços, seu capital é intocável, irresgatável de 

forma incondicional. É o que reconhece o item 4 da 

ICPC 14: “Muitos instrumentos financeiros, 

incluindo as cotas de cooperados, possuem caracte-

rísticas de patrimônio líquido”. Esta é a essência da 

participação de um associado numa cooperativa: ope-

rar, participar, votar, ser eleito, gozar de benefícios e 

participar dos resultados. Para tanto, seu capital está 

lá, disponível para investimentos da cooperativa, mas 

limitado quanto ao seu resgate, enquanto associado.

Portanto, no nosso entendimento, a ICPC 14 

traz uma interpretação inócua, que mais confunde do 

que esclarece e que não tem base para enquadra-

mento do capital social como um passivo. Nosso 

entendimento é que o capital social das sociedades 

cooperativas, mesmo sendo de propriedade indivi-

dual de cada associado, está a serviço da cooperativa, 

constituindo-se seu capital próprio, enquanto o asso-

ciado for parte integrante da sociedade.

Finalizando, devemos reconhecer que o novo 

regramento contábil inovou conceitos, aprimorou 

práticas contábeis e passou a exigir maior capacita-

ção sobre como aplicar julgamentos, análise e 

pensamento crítico à contabilidade, eis que os regis-

tros deixaram de ser feitos com base em regras e 

fórmulas prontas. Todavia, para que a contabilidade 

efetivamente seja útil, ela deve produzir informações 

fidedignas capazes de inspirar mais credibilidade e 

confiabilidade às informações, e isso somente 

será possível se forem respeitados os pilares da 

contabilidade, fundamentalmente com respeito ao 

princípio da “Primazia da Essência sobre a Forma”.



ara o entendimento da busca do lucro em orga-

nizações agrícolas, não se tem apenas como 

base o valor de venda dos produtos, já que o preço 

obedece a diversos fatores externos à organização, 

sendo estes a base de preços para os produtos, que 

são as cotações de mercado. Não cabe à organiza-

ção a sua precificação, e, sim, acompanhar o 

desempenho entre o preço estabelecido e os cus-

tos apurados na produção, podendo-se dizer que a 

busca da obtenção de lucro é mais facilmente alcan-

çada com processos qualificados de gestão de custos.

Notória é a atual necessidade de avaliações de 

custos de produção, seja por cultura ou por hec-

tare, que pode ser transformado em custo unitário 

quando dividido pela produtividade obtida por 

hectare. Para quantificar o esforço financeiro des-

pendido na produção, é necessário utilizar sistemas 

de acumulação de custos que contam com modelos 

de determinação e apuração desses gastos.

O Custeio Baseado em Atividades (ABC) era 

conhecido e usado por contadores em 1800 e início 

de 1900, e registros históricos mostram o seu uso 

na década de 1960, segundo Nakagawa (2001). Já 

Bornia (2010) relata que nos anos 1970 e no início 

da década de 1980, as empresas do ramo de auto-

mação enfrentavam dificuldades em vender seus 

produtos, devido ao fato de que gerentes com dese-

jos de automatizar seus processos não conseguiam 

justificar o grande investimento necessário para a 

compra de equipamentos. A análise dos custos 

tradicionalmente empregada na época mostrava 

o caminho contrário, porque fatores intangíveis 

como o aumento da qualidade, a maior padro-

nização e o aumento da flexibilidade não eram 

considerados.

Surgem, então, grupos de discussões que apon-

tam, entre outras características do sistema de custos 

das empresas modernas, a presença do Custeio Base-

ado em Atividades. Segundo Nakagawa (2001, p. 40), 

o ABC é algo muito simples, “trata-se de uma meto-

dologia desenvolvida para facilitar a análise estratégica 

de custos relacionados com as atividades que mais 

impactam o consumo de recursos de uma empresa”.

Para que se definam quais são as atividades 

relevantes dentro do processo de produção dos bens 

ou serviços, segundo Martins e Rocha (2010), é preci-

so observar diretamente os processos e entrevistar as 

pessoas que executam as atividades, bem como seus 

superiores e, após, segregar as atividades se elas tive-

rem: custo relevante; potencial de diferenciação; 

direcionador de custos próprios (específico); e 

gerarem bem ou serviço para o qual exista mercado.

P

Contador Diego 
Rafael Winck, 
especialista em 
Controladoria e Gestão 
Empresarial pela Unijuí.

Contador Tiago Gorski 
Lacerda, professor da URI 
Santiago/RS, mestre em 
Administração e doutorando 
em Administração.
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Contadora Euselia Paveglio Vieira, professora da Unijuí, 
mestre em Contabilidade e doutoranda em Administração.

OS BENEFÍCIOS DO CUSTEIO 
BASEADO POR ATIVIDADE 
NA GESTÃO DE CUSTOS 
DE UMA EMPRESA 
AGRÍCOLA



Assim, o critério ABC é uma tentativa a mais 

de encontrar o custo verdadeiro. Conforme 

Leone e Leone (2010, p. 256), não há nenhum sis-

tema que demonstre o custo verdadeiro de um 

produto ou serviço, salvo se a empresa fabricar 

apenas um produto ou realizar apenas um serviço. 

Isso levando em consideração o problema da 

alocação dos custos comuns, porque existem 

dezenas de outros fatores que concorrem para 

que os custos verdadeiros jamais existam. Com os 

métodos existentes, tenta-se alcançar os melho-

res resultados.

Dentre as justificativas para a utilização do 

custeio por atividades na atividade agrícola, pode-

se relatar que, hoje, a maior parte dos gastos na 

produção agrícola é calculada diretamente para o 

produto. No entanto uma parte do custo não 

pode onerar diretamente qualquer cultivo. Estes 

são os custos indiretos, como: energia, combustí-

veis, manutenção de equipamentos, limpeza, 

depreciação e amortização, prêmios de seguros, 

água e outros, que são divididos entre diferentes 

cultivos, com a ajuda de algum método de 

alocação, mais frequentemente de acordo com 

o hectare plantado.

De acordo com Nakagawa (2001, p. 62), “pe-

los sistemas tradicionais de controle gerencial, 

tem-se constatado que as análises de variações de 

preços, eficiência, gastos e volume têm sido preju-

dicadas devido às grandes distorções de custos”. 

Isso ocorre, segundo o autor (ibidem, p. 62), 

“quando estes são calculados pelo custeio 

baseado em volume (absorção ou variável), 

comparados com os calculados pelo ABC”.

A aplicação desse modelo de custeio é justifi-

cada em organizações agrícolas que mantêm mais 

de um tipo de cultura e os produtos diferem em 

complexidade, escala de produção e quantidade 

de gastos indiretos aplicados. A tarefa mais difícil 

no cálculo dos custos de produção agrícola é a 

determinação do valor real alocado a cada cultivo, 

sendo o cálculo de custos em razão da atividade o 

método mais complicado, embora possa ser 

considerado o mais preciso dos processos de 

alocação das despesas gerais.

A implantação com sucesso do modelo ABC na 

empresa, segundo Martins e Rocha (2010), pode ser 

facilitada pela existência dos seguintes sistemas: de 

padrões; de orçamento; de contabilidade eficiente e 

eficaz; de custeio recorrente eficiente e eficaz etc.

Para a implantação do Custeio Baseado em Ativi-

dades na organização é necessário percorrer algumas 

etapas, como o sugerido por Nakagawa (2001), 

precisando ter o convencimento de que o ABC será 

um agente de mudanças; verificar a adequação do 

ABC às necessidades da organização; disponibilida-

de e desejo de investir no ABC; uma estratégia de 

implementação do ABC que deve estabelecer que 

os relatórios gerados devem ser úteis; que o modelo 

ABC da empresa deve ser sempre atualizado; que os 

sistemas de suporte ao ABC devem ser sempre 

melhorados; que cada gerente deve ter o ABC que 

atenda a suas necessidades específicas; e que os usuá-

rios devem receber educação continuada em ABC.

A “agricultura é definida como a arte de cultivar 

a terra. Arte essa decorrente da ação do homem 

sobre o processo produtivo para a satisfação de suas 

necessidades básicas” (SANTOS; MARION; 

SEGATTI, 2009, p. 13). Pode-se dizer que é uma 

forma de utilização e modificação do meio natural e 

que vai desde a preparação do solo e plantio até a 

colheita e o armazenamento, passando pela conser-

vação e pela irrigação das culturas, pelo combate a 

pragas e a diversos outros tipos de influências natu-

rais e ainda pelas atividades de melhoria das espécies 

de vegetais e animais. Essas atividades podem ser 

efetuadas de uma forma mais simples, utilizando o 

trabalho manual e o auxílio da força animal, ou de 

uma forma mais complexa e moderna, com um 

elevado grau de mecanização e recorrendo a tecno-

logias avançadas.

Por outro lado, a empresa agrícola demanda rela-

tórios detalhados do sistema de informação, que 

podem ser obtidos com a utilização do ABC, para 

que estes sejam utilizados de maneira eficiente. 

Segundo Santos, Marion e Segatti (2009, p. 128), 

esse nível de detalhe não é comum às empresas 

industriais, mas na produção agrícola é vital, já que 

uma das diferenças significativas entre a indústria e a 

agricultura é o aspecto do planejamento de curto 
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prazo. Enquanto na indústria é possível seguir rigi-

damente as variações na demanda e executar 

mudanças na produção, na agricultura, com cultu-

ras de curto prazo ou permanentes, as mudanças 

são elaboradas na melhor das hipóteses em meses 

ou, o que é mais comum, em anos.

Então, para a agricultura, já que o custeio ba-

seado em atividades parte da premissa de que os 

produtos consomem atividades e que estas 

atividades é que consomem os recursos, e trazen-

do esse conceito para a realidade da empresa 

agrícola, pode-se analisar que o Custeio Baseado 

em Atividades poderá gerar relatórios mais condi-

zentes com a realidade, considerando que uma 

cultura com área menor pode exigir um esforço 

maior de trabalho da estrutura de apoio do que 

outra cultura com maior área.

Devido às grandes mudanças tecnológicas e 

de mercado que a empresa agrícola vem passando 

nos últimos anos, sistemas de custos tradicionais 

talvez não atendam todas as demandas por infor-

mações necessárias à gestão da empresa. Méto-

dos como o custeio por absorção podem levar a 

tomadas de decisões errôneas no negócio agrí-

cola. Para evitar isso, os gestores precisam de uma 

melhor informação sobre os custos realizados e 

saber quais atividades demandam os recursos da 

cultura produzida, avaliando a sua importância 

dentro do processo produtivo, para que se man-

tenha, desenvolva ou desative uma atividade.

Para que uma empresa agrícola adote um 

sistema de Custeio Baseado em Atividade, faz-se 

necessário levar em consideração que as informa-

ções geradas serão utilizadas para informações 

gerenciais e legais. Geralmente, o método de 

custeio utilizado pela empresa agrícola é válido e 

prático para o Balanço e Demonstrativo de Resul-

tado do Exercício, e é aceito pela Receita Federal, 

que o exige para cálculo de cobranças de impostos 

e avaliações de estoque. Porém não é uma 

ferramenta tão eficaz de gestão para tomada de 

decisões, pois em muitos casos induz a distorções 

e a imprecisões de resultados. Aponta-se, tam-

bém, uma dificuldade na implantação do custeio 

ABC em função de sua complexidade e seu deta-

lhamento, pois a empresa já deve ter um sistema 

de custos, padronizações, procedimentos e contro-

les fixados na cultura empresarial, e que o seu custo 

de implantação é alto, em função de que vai deman-

dar ajustes nos sistemas já existentes ou aquisição de 

novos, treinamento para os colaboradores e 

usuários das informações.

Outro ponto a ser considerado para a utilização 

do modelo ABC é que, na elaboração do orçamento 

de custeio, deve-se adotar a sistemática das ativida-

des envolvidas em cada cultura, orçando-as pelos 

fatores presentes na atividade, como horas-má-

quina, horas-homem, entre outros. Assim, conse-

gue-se a fixação prévia do resultado que será obtido 

ao término do ano agrícola, bem como o acompa-

nhamento momentâneo de possíveis desvios entre 

o custo das atividades orçadas e o das realizadas.

Os benefícios destacados com a utilização do 

modelo de Custeio Baseado em Atividades são a 

apropriação dos custos dos produtos conforme as 

atividades necessárias para a sua produção, em que 

os custos indiretos são consumidos por essas 

atividades. Permite-se a análise das atividades neces-

sárias para a produção e, dentre elas, definem-se as 

que realmente agregam valor ao produto, podendo-

se diminuir ou eliminar as atividades que não 

agregam valor, com tomadas de decisões de longo 

prazo. Também fica evidente na avaliação dos resul-

tados que, no custeio ABC, expõem-se os valores 

efetivamente gastos em cada cultura, apresentando 

o desempenho real de cada uma, com suas respecti-

vas receitas, custos e despesas, subsidiando a gestão 

no gerenciamento de cada atividade e cultura. 

No entanto nenhum método de custeio apresenta 

precisamente os custos de produção quando 

da existência de mais de um produto.
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Contadora Monica Foerster 
Coordenadora da Comissão de Estudos de 
Auditoria Independente do CRCRS.

esde janeiro, a auditora independente 

gaúcha Monica Foerster é uma das 

representantes brasileiras na Federação Interna-

cional de Contadores (em inglês, International 

Federation of Accountants – IFAC), organização 

global que atua no fortalecimento da profissão 

contábil. 

Ela irá atuar no Small and Medium Practices 

Committee (SMPC) do IFAC, comitê que 

representa os interesses dos profissionais 

contábeis que trabalham em empresas de 

pequeno e médio portes.  

Em entrevista para a Revista do CRCRS, a 

Contadora fala sobre o seu ingresso na 

organização, sobre como a participação brasileira 

contribui para a evolução da Contabilidade no 

País, comenta sua atuação junto à Comissão de 

Estudos de Auditoria Independente do CRCRS, 

na qual é coordenadora, além de fazer considera-

ções sobre o mercado de trabalho na área da 

auditoria independente, destacando a atuação do 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

(Ibracon).

 

Revista do CRCRS (R.C.): Quais os objetivos 

do IFAC - Small and Medium Practices 

Committee (SMPC)?

Monica Foerster (M.F.):  O SMPC do IFAC 

tem seus objetivos atrelados a quatro pilares 

estratégicos :

a) Definição de Padrões: mediante fornecimento 

de input regular e a tempo ao processo de defi-

nição de padrões internacionais, para assegurar 

estabilidade, relevância e proporcionalidade dos 

padrões internacionais para empresas de contabi-

lidade e auditoria de pequeno e médio portes;

b)  Regulamentos e Políticas: trabalhando para 

aumentar a participação de empresas de 

contabilidade e auditoria de pequeno e médio 

portes na política pública mundial e no diálogo 

regulatório;

c) Recursos e Ferramentas: para fomentar o 

crescimento e desenvolvimento do setor, no qual 

o comitê provê assistência prática às empresas de 

Contabilidade e Auditoria de pequeno e médio 

portes com foco na implementação dos padrões 

de gestão prática, e assessoria de negócio;

d) Comunicação: para aumentar a conscientização 

da importância e valor do setor, por meio da 

participação em conferências e eventos a nível 

local, nacional e internacional, bem como 

mediante emissão de press releases e boletins 

de SMP eNews.

R.C.: Quais serão suas atividades dentro do 

IFAC e do Comitê?

M.F.: As atividades dentro do SMPC/IFAC 

consistem na participação de Task Forces – onde 

inicialmente estarei participando da Ethics Task 

Force (força tarefa ref. ética) e da implementation 

guidance task force – mediante análises técnicas, 

pareceres e conferências virtuais com os demais 

membros acerca das modificações e novos 

assuntos emergentes. Também participação nos 
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meetings do comitê para análise e ratificação dos 

tópicos preparados e discutidos, bem como 

participação em eventos e conferências como 

membro do IFAC-SMPC. 

 

R.C.: Como a participação de brasileiros no 

IFAC contribui para a evolução da Contabili-

dade no Brasil?

M.F.: A participação de brasileiros no IFAC 

facilita o trânsito de informações e atualizações 

técnicas (visto que as Normas Internacionais de 

Contabilidade são, atualmente, com pequenas 

diferenças, adotadas no Brasil, e as Normas 

Internacionais de Auditoria são adotadas em sua 

íntegra). Também possibilita que as opiniões e 

análises técnicas brasileiras sejam consideradas e 

avaliadas em todas as fases do desenvolvimento 

de normas, guias e ferramentas.

R.C.: Este ano você foi conduzida à coorde-

nadoria da Comissão de Estudos em Audito-

ria Independente do CRCRS. Quais os 

principais objetivos da comissão para 2014?

M.F.: A Comissão de Estudos em Auditoria 

Independente tem como principais objetivos, 

para 2014, o suporte aos profissionais de 

auditoria por meio de estudos de matérias 

pertinentes à área, participação com palestras 

acerca de assuntos relacionados à auditoria, bem 

como elaboração de trabalhos e artigos técnico-

científicos. A Comissão está também envolvida 

na revisão e opinião de conteúdos técnicos de 

resoluções e materiais técnicos.

 

R.C.: Quais os principais desafios e oportuni-

dades para os contadores que atuam na 

área da auditoria independente?

M.F.: Os principais desafios na área da auditoria 

independente relacionam-se a diferentes 

aspectos: atualização técnica, manutenção de 

honorários adequados, prestação de serviços 

tecnicamente adequados e manutenção de 

equipe profissional preparada e engajada. Em 

relação às oportunidades, atualmente concen-

tram-se em decorrência da exigência de auditoria 

por empresas de grande porte, bem como pela 

necessidade crescente de atuação, por parte dos 

auditores, também nos trabalhos de revisão.  Além 

disso, especificamente no Brasil, a adoção das 

Normas Internacionais de Auditoria permitiu que a 

atuação do profissional brasileiro passe a ser mais 

respeitado tecnicamente em nível internacional.

R.C.: De que forma o Ibracon tem trabalhado 

na defesa dos auditores independentes 

brasileiros? 

M.F.: O Ibracon trabalha na defesa dos auditores  

independentes brasileiros por meio da atuação 

junto a setores representativos e reguladores no 

país, com foco no respeito e valorização ao 

profissional de auditoria independente. Por 

exemplo, alcançou êxito junto à Receita Federal de 

que Sociedades de Grande Porte informem no 

cadastro do Sped os responsáveis por suas 

auditorias, exigidas por lei.  Foca sua atuação tam-

bém na permanente e constante profissionalização 

do profissional, através de Comitês, Comissões e 

Grupos de Trabalho, bem como mediante cursos 

para Educação Profissional Continuada. 

R.C.: Considerações finais.

M.F.: Nos últimos anos, relevantes modificações 

nos âmbitos contábil e de auditoria, mediante a 

busca à convergência e internacionalização das 

normas internacionais vigentes no Brasil, vêm 

ocorrendo - em paralelo às atualizações no 

segmento fiscal. Assim, o profissional contábil, 

principalmente das empresas de pequeno e médio 

portes, tem se defrontado com desafios contínuos 

e sucessivos. Entretanto, esses mesmos desafios 

originam novas oportunidades e, portanto, 

possibilitam maior respeito e valorização ao 

profissional que busca continuamente a atualização 

e proatividade frente aos desafios correntes e 

futuros.

 



ense na seguinte situação: quando você era 

criança, imagine seus pais sugerindo que, em 

vez de brincar de piloto, policial, de jogar futebol 

etc., você brincasse de ser vendedor. Se você tem 

alguma lembrança de infância de ter sido estimula-

do à profissão de vendas, parabéns, você faz parte 

de um grupo bastante seleto!

Caso tenha filhos, tente imaginar uma conver-

sa franca em que você diz: “filho, não gostaria que 

você fosse contador, médico, advogado, den-

tista... papai adoraria que você fosse vendedor 

externo ou balconista”. Essa certamente não é 

uma postura comum.

Assim, não é estranho que muitas pessoas 

tenham dificuldade quando precisam atender cli-

entes, negociar ou vender algum serviço dentro 

de suas áreas de atuação, independentemente de 

suas profissões. No entanto sabemos que qual-

quer profissional, seja ele engenheiro, advogado, 

contador, entre outros, que saiba vender o seu tra-

balho e prospectar os melhores clientes tem um 

resultado financeiro diferenciado.

Mas muitos dos profissionais que trabalham 

hoje na área contábil sequer foram capazes de 

vender uma rifa (ação entre amigos) e juntar dinhei-

ro para sua festa de formatura. Ao mesmo tempo 

em que possuem um excelente conhecimento 

técnico, têm uma enorme dificuldade em negociar.

Existem profissionais da contabilidade que 

buscam por conta própria mais conhecimento e 

atualização na área de atendimento, negociação e 

vendas, pois não encontraram na formação acadê-

mica disciplinas que abordassem essas questões. O 

que é muito importante, pois esse tipo de conheci-

mento pode representar um divisor de águas entre 

empresas e profissionais bem-sucedidos ou não.

Márcio Mâncio
Empresário e palestranteP

VALOR AGREGADO: 
VENDENDO O 
INTANGÍVEL
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É fácil observar isso quando analisamos que dois 

escritórios de contabilidade na mesma região, com 

leis, produtos e preços equivalentes, possam ter 

resultados financeiros extremamente diferentes. 

Profissionais 100% dedicados aos clientes e com 

conhecimentos consistentes em atendimento e 

negociação estão sendo cada vez mais disputados 

no mercado de trabalho, como um atacante matador 

em um clube de futebol.

Ainda hoje, na maioria das universidades do 

Brasil, não existe um curso de formação na área de 

vendas. Mesmo grandes empresas não têm programas 

de treinamento direcionados para o departamento 

de vendas, nem processos de seleção que levem em 

conta parâmetros básicos que foquem o que é espe-

rado de alguém que irá desempenhar, junto à sua 

profissão, o relacionamento comercial com clientes 

atuais e futuros. Sendo assim, muitas pessoas seguem 

trabalhando apenas com sua própria experiência e 

percepção do que consideram adequado na 

atividade de vendas e atendimento, mas sem uma for-

mação específica.

A situação piora quando a questão é sair para a 

rua e prospectar clientes ou vender produtos e servi-

ços intangíveis. Há uma diferença significativa entre 

vender um sapato e vender um seguro, por exemplo. 

No caso de um produto tangível, como um 

sapato, o cliente já sai de dentro da loja com os pés 

protegidos, enquanto que no caso de um produto 

intangível, como um seguro, o cliente só terá a per-

cepção do que adquiriu quando houver um sinistro. 

Em muitos escritórios de contabilidade do Rio 

Grande do Sul, identificamos profissionais extrema-

mente qualificados na parte técnica, mas que não têm 

a habilidade de vender o que um cliente realmente 

deseja de um escritório de contabilidade: segurança, 

tranquilidade, agilidade, economia, atendimento 

personalizado, entre outros benefícios que não são 

palpáveis, mas que proporcionam uma enorme 

sensação de bem-estar e conforto.

Há no mercado muitos cursos, livros e DVDs 

direcionados à área de vendas, atendimento e nego-

ciação, mas nem todos são confiáveis ou aplicáveis 

na prática. Portanto, antes de se matricular ou 

contratar para sua empresa uma palestra ou curso, 

busque referências e principalmente verifique se a 

linguagem e os conteúdos são simples, aplicáveis e 

adequados às suas necessidades. 

Por fim, deixo quatro dicas que ajudarão a 

melhorar o relacionamento e o atendimento dentro 

da sua empresa:

1. Escute seus clientes com atenção, elabore e 

aplique pesquisas de satisfação por escrito ou até 

mesmo verbalmente, durante conversas informais;

2. Realize cursos in company: de acordo com o 

seu orçamento, existem vários tipos de treinamento 

que podem ser realizados dentro da sua própria 

empresa;

3. Faça simulações de situações problemáticas 

que já ocorreram na empresa: no atendimento tele-

fônico, no balcão, em reuniões etc. Aprenda 

praticando!

4. Busque ajuda de consultorias especializadas.
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Em uma cerimônia de posse que reuniu políticos, ex-presidentes, presidentes e representantes de 

entidades de classe, além de delegados regionais e profissionais da área contábil, no último dia 11 de 

março, no Teatro da Amrigs, foi que o Contador Antônio Carlos de Castro Palácios, presidente do 

CRCRS (2014-2015) e os conselheiros (2014-2017) eleitos em novembro passado, foram apresenta-

dos oficialmente à sociedade gaúcha. Esses profissionais, juntamente com o Conselho Diretor, terão a 

missão de conduzir uma entidade forte e consolidada, referência dentro do Sistema CFC/CRCs, que 

congrega cerca de 37 mil profissionais da Contabilidade e mais de 9 mil organizações contábeis.

 
Solenidade oficializa a posse do presidente e dos 
conselheiros eleitos em novembro passado

Compuseram a mesa: Omar Jacques Amorin, diretor-geral 
do TJ; Ronaldo Tomazzoni, presidente do Sescon/Serra 
Gaúcha; Sérgio Luiz Rossetto, presidente da Federacon/RS; 
Roberval da Silveira Marques, diretor-geral do Ministério 
Público; Leo Arno Richter, diretor de Controle e 
Fiscalização do TCE; Adilson Troca, deputado estadual, 
representando o presidente da Assembleia Legislativa, 
Gilmar Sossella; Lucélia Lechetta, presidente do CRCPR; 
Zulmir Breda, vice-presidente de Desenvolvimento 
Profissional do CFC e presidente do CRCRS de 2010 a 
2013; Antônio Carlos Palácios, presidente do CRCRS; 
Nelson Zafra, vice-presidente de Registro do CFC, 
representando o presidente do CFC, José Martônio Alves 
Coelho; João Alberto Vieira, presidente da Jucergs, 
representando o governador do Estado, Tarso Genro; 
Cleusa Regina Holfen, presidente do TRT - 4ª Região; Paulo 
Renato Silva da Paz, superintendente da Receita Federal; 
Jaime Gründler Sobrinho, presidente do Sescon/RS; 
Eduardo Augusto Pocetti, presidente do Ibracon Nacional; 
Antônio Carlos Nasi, detentor da Medalha João Lyra.   

Zulmir Breda, que passou o cargo, em sua 
manifestação, lembrou que durante sua gestão 
“vivenciou momentos inesquecíveis e presenciou 
coisas inexplicáveis”. Frisou que para fortalecer e 
manter fortalecida a classe contábil é 
indispensável a união e o entrosamento entre as 
entidades representativas.  
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Contador Antônio Carlos de Castro Palácios 
assina termo de posse da Presidência do 
CRCRS pelo período de 2014/2015

Na cerimônia, também foram empossados os 36 
conselheiros eleitos em novembro de 2013, com 
mandato de 2014 a 2017
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O conselho diretor foi apresentado ao público (a 
partir da esquerda): Ana Tércia Lopes Rodrigues, 
vice-presidente de Gestão; Mário Karczeski, vice-
presidente de Fiscalização; Marlene Chassott, vice-
presidente de Registro; Adriel Ziesemer, vice-
presidente de Desenvolvimento Profissional; Antônio 
Palácios, presidente; Magda Wormann, vice-
presidente de Controle Interno; Paulo Ricardo Alaniz, 
vice-presidente Técnico; Pedro Gabril Kenne da 
Silva, vice-presidente de Relações Institucionais; e 
Celso Luft, vice-presidente de Relações com os 
Profissionais.

Palácios agradeceu a confiança depositada nele, já que 
foi eleito para gerir um Conselho com 
aproximadamente 37 mil profissionais da Contabilidade 
registrados e mais de 9 mil organizações contábeis, 
além de ser o sucessor de presidentes bem sucedidos.
 Especificamente em relação à profissão, frisou que a 
Contabilidade é indispensável na evolução dos negócios 
e da economia e que a valorização por parte da 
sociedade virá com a prestação de um serviço, cada vez 
mais, qualificado. "É pra isso que trabalhamos. Vamos 
mostrar que somos essenciais". 



O 1º Encontro Geral de Dele-

gados Regionais deste ano reuniu 

cerca de 92 delegados, no dia 11 

de março, no Teatro da Amrigs. O 

presidente do CRCRS, Antônio 

Carlos Palácios e os vice-

presidentes de Gestão, Fiscaliza-

ção, Registro, Controle Interno, 

Desenvolvimento Profissional, 

Técnico, Relações Institucionais e 

com os Profissionais, que fazem parte do 

conselho diretor, apresentaram alguns dos 

projetos para 2014, discutiram e esclareceram 

temas pertinentes à classe e à gestão dos 

delegados.

Durante o encontro, foram empossados 

quatro novos delegados dos seguintes municí-

pios: Flores da Cunha (Marcelo Costa), Santa 

Rosa (Clóvis Molinari), Santo Ângelo (Neusa 

Maria da Costa Gonçalves Salla) e São Gabriel 

(Cilon Lopes de Siqueira). Já os delegados de 

Jaguarão, Panambi, Santo Antônio da Patrulha, 

Tramandaí e Venâncio Aires, que tomaram 

posse em 27 de janeiro, foram apresentados ao 

grande grupo. Na ocasião, ainda foram anuncia-

dos os delegados que serão homenageados 

com o título de Delegado Honorário, são eles: 

Antônio Prado, Bagé, Jaguari, Pelotas, Santa 

Maria, Santiago, São Leopoldo, São Luiz Gon-

zaga, Sapucaia do Sul.

Palácios anunciou que, para este ano, estão 

previstos quatro treinamentos para delegados: 

Porto Alegre (7 a 9 de maio), Bento Gonçalves 

(27 a 29 de agosto), Passo Fundo (24 a 26 de 

setembro) e Santa Maria (29 a 31 de outubro). 

Nessas cidades, durante os dias agendados, o 

presidente do CRCRS, assim como os vice-

presidentes, estarão à disposição dos delegados 

da região para esclarecimentos, para mostrar 

toda a operacionalidade e funcionalidade de cada 

área da entidade, além do planejamento traçado 

para as respectivas pastas. A intenção, segundo o 

presidente, é estabelecer uma maior aproxima-

ção dos profissionais, saber das demandas, 

evidenciar as atribuições legais da entidade, ou 

seja, esclarecer o que o Conselho pode ou não 

fazer, em quais situações o Conselho pode agir, 

quais as prerrogativas delimitadas na lei.

O encontro reservou ainda um espaço 

aberto para perguntas e discussões.

 

1º Encontro Geral de Delegados Regionais de 2014
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 Site do CRCRS está de cara nova 

Ainda durante o 1º Encontro Geral de Delegados Regionais do 

CRCRS, a gerente da divisão de Multimídia, Clarice Triaca, apre-

sentou o novo site do Conselho. Mais dinâmico, moderno e ágil. 

Conta com uma nova plataforma e com o conceito de design web 

responsivo, que se adapta às principais resoluções de dispositivos 

de acesso como desktops, tablets e celulares, a fim de propor-

cionar uma melhor experiência aos usuários. 
 

 

Rádio CRCRS Web traz novidades neste início de ano

A Rádio CRCRS foi 

implantada em 2008 com 

o objetivo de ser mais 

um canal de comunica-

ção entre o Conselho e 

os profissionais. Agora, 

acompanhando a evo-

lução tecnológica, a 

Rádio CRCRS pode ser 

acessada via smartphone. 

Para tanto, basta baixar o aplicativo que está disponível para sistemas Android e iOS nas lojas Play Store e 

Apple Store, gratuitamente. Essa é mais uma iniciativa pioneira deste Regional. 

Estão disponíveis na TV CRCRS as palestras que são ministra-

das todas as quartas-feiras na sede do Conselho e que contam com 

transmissão ao vivo, via internet. Esta é mais uma oportunidade 

que o CRCRS oferece para os profissionais da Contabilidade 

ampliarem seus conhecimentos e se atualizarem, sem se desloca-

rem até o local da palestra.
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TV CRCRS



 
Vitórias a serem comemoradas!

CRCRS consegue reajuste na tabela 

de honorários periciais

Atendendo a reivindicação do CRCRS, o 

Tribunal de Justiça do Estado concedeu 

reajuste na tabela de honorários periciais, de 

exames técnicos e de emolumentos de 

traduções e versões, nos casos de Assistência 

Judiciária Gratuita, conforme Ato nº 

016/2014-P assinado pelo Desembargador 

José Aquino Flores de Camargo em 14 de 

março. O presidente do CRCRS, Contador 

Antônio Palácios e o vice-presidente de 

Relações Institucionais, Pedro Gabril Kenne 

da Silva, em 12 de fevereiro passado, em 

visita ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul (TJRS), haviam solicitado ao desembarga-

dor José Aquino que fosse revista a tabela de 

honorários periciais em processos de assis-

tência judiciária gratuita. Reivindicação 

atendida! Confira em www.tjrs.jus.br - Diário 

de Justiça Eletrônico – 20 de março de 2014. 

A prestação de contas de candidatos 

obrigatoriamente precisa ter a assinatura de 

um profissional da Contabilidade 

Com a aprovação, pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, da Resolução nº 23.406/14, que dispõe 

sobre a arrecadação e os gastos de recursos por 

partidos políticos, candidatos e comitês financei-

ros e, ainda, sobre a prestação de contas nas 

eleições 2014, a classe contábil teve reconhecido 

e valorizado o trabalho desempenhado. Assim, a 

Contabilidade viu o seu papel crescer e se 

destacar quando no parágrafo 4º, artigo 33 da 

referida Lei, consta que “o candidato e o profis-

sional de contabilidade responsável deverão 

assinar a prestação de contas, sendo obrigatória a 

constituição de advogado”. Isso é uma grande 

conquista, que vem sendo construída há tempos 

pela classe contábil brasileira. Parabéns a todos 

nós! A íntegra da Resolução está em 

www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tseresolucao

-tse-no-23-406.
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Os conselhos de profissões regulamenta-

das são entidades autárquicas, criadas por lei, 

com o objetivo de proteger a sociedade por 

meio do registro e da fiscalização do exercí-

cio profissional, especialmente no que diz 

respeito ao cumprimento dos princípios éti-

cos e disciplinares de cada classe. São essas 

instituições que trabalham para garantir que 

os maus profissionais e os leigos não exerçam 

as atividades e, com isso, não prejudiquem os 

cidadãos e as empresas. Dessa forma, os 

Conselhos possuem a prerrogativa de, no 

âmbito administrativo, processar e punir infra-

tores. Enfim, as profissões regulamentadas são 

reguladas por Conselhos Regionais, que são 

subordinados aos Conselhos Federais.

 
Conselhos de profissões regulamentadas e sindicatos: 
parceiros, mas com finalidades distintas 

A criação e funcionamento do CFC e dos 

CRCs foram definidos pelo Decreto-Lei nº 

9.295/1946 e alterações posteriores, que deter-

mina como principais atribuições a fiscalização 

do exercício profissional e a fixação de normas e 

princípios de natureza técnica e profissional. A 

partir de então, os Conselhos de Contabilidade 

têm como funções precípuas o registro, a 

fiscalização e, mais recentemente, a educação 

continuada; e o Conselho Federal, com a aprova-

ção da Lei nº 12.249/2010, teve acrescido ao seu 

rol de atribuições a tarefa de “regular acerca dos 

princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do 

cadastro de qualificação técnica e dos programas 

de educação continuada; e editar Normas Brasi-

leiras de Contabilidade de natureza técnica e 

profissional”. Sob a tutela do CFC estão 27 

Conselhos  de  Contabilidade. 

 

O Sistema CFC/CRCs

As prerrogativas dos conselhos profissionais 

muitas vezes causam confusão e misturam-se 

com os objetivos de outras entidades. Diferente 

dos sindicatos profissionais e patronais, os con-

selhos não são associações de trabalhadores, 

nem sociedades de caráter cultural ou recrea-

tivo. São autarquias de direito público dotadas 

de poder disciplinar que atuam na defesa da socie-

dade, em especial no que se refere ao combate 

ao exercício ilegal da profissão. Em última 

análise, o objetivo do CRCRS é defender e 

proteger a sociedade, zelando pela prestação de 

um serviço qualificado e correto.

Os sindicatos, por sua vez, têm outras 

funções como, por exemplo, a representação legal 

e a defesa da categoria nos seus interesses traba-

lhistas, políticos e sociais, ou seja, participam de 

negociações e de acordos coletivos de trabalho, 

homologam rescisões de contratos, prestam assis-

tência jurídica, firmam convênios de assistência 

médica, odontológica, entre outras. A atuação dos 

conselhos e dos sindicatos é delimitada em função 

de sua natureza jurídica e por força de lei. Ambos 

exercem funções de grande importância para as 

categorias profissionais e juntos cooperam para a 

defesa da classe e da sociedade.

 

Diferenças entre conselhos e sindicatos
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A caxiense e estudante do curso de Ciências 

Contábeis da Universidade de Caxias do Sul, 

Adalene Olivia Silvestre, 23 anos, conquistou 

em março o Prêmio Transparência Universitá-

rio, promovido pelo Ibracon Nacional, com o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) inti-

tulado Auditoria Independente: um estudo sobre 

o conteúdo dos Relatórios das Demonstrações 

Contábeis dos clubes de futebol brasileiros.

O TCC foi desenvolvido a partir da análise 

dos Relatórios de Auditoria Independente (RAI) 

e das Demonstrações Contábeis de 22 clubes 

que disputaram a Série A, do Campeonato 

Brasileiro, em 2010 e 2011. A partir do estudo, 

Adalene concluiu que a maioria dos clubes 

apresentou demonstrações contábeis com 

problemas. Também foi traçada uma compara-

ção entre os resultados contidos nos relatórios de 

auditoria e o desempenho econômico dos clubes.

"Quando a demonstração contábil não está 

de acordo com as normas de Contabilidade, o 

relatório de auditoria pode ter ressalvas ou modi-

ficações, dependendo do caso. Cerca de 60% 

dos clubes que analisamos possuíam relatórios 

assim. Da mesma forma, a pesquisa demonstrou 

que os clubes com RAIs, de acordo com o que 

rege as normas contábeis, tiveram gestão finan-

ceira melhor que os com RAIs modificados ou 

com ressalvas", salienta ela.

Como premiação, Adalene e o professor orien-

tador, Fernando Andrade Pereira, ganharam uma 

viagem cultural de cinco dias para Londres.

 
Estudante da UCS ganha Prêmio Transparência 
Universitário do Ibracon Nacional



Os adventos da Copa do Mundo, neste ano, e 

das Olimpíadas em 2016, voltam as atenções do País 

para o mundo dos esportes. Na Contabilidade, não 

é diferente. Em razão do volume de negócios envol-

vendo a atividade esportiva, como o passe de 

jogadores, formação de atletas, publicidade e 

direitos de imagem, fez-se necessária a elaboração 

de normas específicas.

As instituições de desportos surgiram no Brasil 

como clubes associativos, que visavam apenas o 

lazer e a diversão de seus sócios. Com a profissiona-

lização dos esportes e a possibilidade de aproveitá-los 

financeiramente, passou-se a explorá-los como 

geradores de receita. Consequentemente, a Conta-

bilidade dessas entidades ficou mais complexa, mas 

sem qualquer legislação que regulasse e padroni-

zasse esse tipo de atividade, de modo que cada insti-

tuição elaborava seus registros de maneiras distintas.

“Havia clubes que contabilizavam os gastos em 

relação ao passe do atleta como ativo circulante. 

Outros, como ativo imobilizado e outros, ainda, 

como ativo intangível”, relata o conselheiro federal 

do Rio de Janeiro, Antonio Miguel Fernandes, que 

fez parte da Comissão de Entidades Desportivas do 

CFC. Para normatizar essa questão, foi elaborada, 

em 2004, a NBC T 10.13, aprovada pela Resolução 

nº 1.005/2004, que orientava a contabilização não 

só dos valores relativos ao passe dos atletas como 

também de multas contratuais, receitas de bilhete-

ria, direito de transmissão e de imagem, patrocínio, 

publicidade, entre outros. Essa norma se aplicava 

não apenas aos clubes como também às confedera-

ções, federações, ligas, sindicatos, associações, 

enfim, qualquer instituição ligada à exploração da 

atividade desportiva profissional.

Com o passar dos anos, foi necessário dar mais 

transparência às receitas e despesas dos clubes, 

especialmente os de futebol. Assim, a NBC T 10.13 

foi revista e atualizada, gerando a ITG 2003, apro-

vada em janeiro do ano passado pela Resolução 

CFC 1.429/2013. Entre as mudanças, está a forma 

de registrar os gastos com os esportistas e sua 

formação. “Na NBC T 10.13, os valores oriundos 

do passe dos atletas eram registrados como ativo 

imobilizado. Com a ITG 2003, registra-se como ativo 

intangível”, esclarece Fernandes, que também 

explica a importância de contabilizar os gastos dos 

atletas que o clube forma – algo que a ITG acentuou, 

abrangendo suas orientações para as atividades não 

profissionais.

“As categorias de base de um clube de futebol, 

por exemplo, não se constituem em uma atividade 

profissional. O clube está formando atletas, visando 

um negócio em longo prazo. Enquanto o jogador for 

das categorias de base – desde que não esteja fede-

rado – tudo o que a entidade gastar para a formação 

dele deve ser registrado como despesa operacional. 

No momento que o clube entender que ele tem 

condições de se tornar profissional e registrá-lo na 

federação, na categoria correspondente (infantil, 

juniores, etc.), os gastos com a sua formação como 

atleta não mais será contabilizado como despesa, e 

sim como formação de custo. O montante gasto com 

o atleta será contabilizado no ativo intangível e 

deverá ser transferido (amortizado) futuramente 

para o resultado, no período de duração do contrato 

firmado entre a entidade e o atleta ou até o momento 

da negociação dos direitos federativos – o que 

ocorrer primeiro”.

Outra questão que o conselheiro aborda é 

quanto à divisão de custos entre as modalidades 

esportivas: cada esporte explorado profissionalmente 

deve ter seu próprio registro contábil, separado das 

demais atividades. Ou seja, gastos e receitas num clube 

envolvendo vôlei devem ser contabilizados separada-

mente das que envolvem, por exemplo, o basquete.

 
Tempo de Copa do Mundo: a Contabilidade no esporte
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A Contabilidade nas entidades esportivas de acordo com a ITG 2003
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Direitos contratuais dos 
atletas

 São classificados como ativo intangível, em contas específicas

 Inclui-se o pagamento de luvas e gastos necessários para contratação ou renovação do 
contrato

 São amortizados de acordo com o prazo do contrato

Cessão temporária de atleta 
(empréstimo)

 Os gastos são registrados no resultado pela entidade responsável pelo desembolso, e 
em receita pelo clube cedente, quando aplicável

Multas rescisórias ou impostas 
ao atleta

 Registradas em conta específica de receita operacional do exercício

Patrocínio, publicidade, luvas, 
direitos de transmissão e de imagem

 Registradas em contas específicas, de acordo com o princípio da competência

Bilheteria  Registrada em conta específica

 Deve ser reconhecida como receita quando da realização de eventos esportivos

 Arrecadação antecipada de bilheteria deve ser registrada no passivo circulante ou não 
circulante

Formação de atletas  Os valores gastos são registrados como ativo intangível ou despesa, com base mensal e 
regime de competência por tipo (alimentação, alojamento, educação, vestuário, etc.) e 
por categoria (infantil, juvenil, juniores)

 São apropriados os gastos por categoria, e mensalmente a entidade deve emitir 
relatório sobre a apropriação desses gastos para o resultado e para o intangível

Demonstrações contábeis   As entidades esportivas devem elaborar o Balanço Patrimonial; a Demonstração de 
Resultado; a Demonstração do Resultado Abrangente; a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido; a Demonstração dos Fluxos de Caixa; e as Notas Explicativas

“Isso porque os gastos e receitas de um esporte 

não podem financiar outra modalidade dentro de um 

clube. Se você ganha em direitos de transmissão de 

jogos na televisão pelo futebol, você deve contabilizar 

e investir esse valor na modalidade futebol, e não em 

outro esporte dentro da instituição”, esclarece. 

Para dar mais visibilidade ao assunto, a Comissão 

de Entidades Desportivas do CFC pretende elaborar 

um manual sobre a Contabilidade nessas instituições, 

e que, quando concluído, será divulgado nacionalmente. 

A intenção é que a publicação fique pronta ainda 

este ano. Do mesmo modo, a Academia Brasileira de 

Ciências Contábeis (Abracicon) idealizou o Projeto 

Bate-Bola Contábil no primeiro semestre de 2014, 

com palestras sobre tópicos que envolvem a Contabi-

lidade Esportiva. A ideia é promover, com o apoio do 

Sistema CFC/CRCs e do Ministério do Esporte, o 

evento nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo, entre 

elas, Porto Alegre, em 20 de maio. Mais detalhes em 

www.crcrs.org.br.



As Comissões de Estudos do CRCRS, respon-
sáveis pela organização de cursos, seminários, 
palestras e publicação de artigos sobre suas áreas 
de atuação, iniciaram as atividades em 2014 com 
uma grande novidade: neste ano, elas vão assumir 
a organização das palestras de quarta-feira à noite, 
realizadas na sede do Conselho, com transmissão 
ao vivo pela internet, cujo objetivo é expandir o 
conhecimento e a atualização de temas relativos à 
área contábil. A partir de agora, a cada semana, 
uma comissão ou grupo vai ficar responsável pela 
escolha de um tópico dentro de seu respectivo 
segmento e pela indicação de integrantes para 
efetuar a palestra. A ideia, com a medida, é am-
pliar a variedade de temas abordados nesses 
encontros, de forma a contemplar todas as 
competências que a Contabilidade abrange.

Para o vice-presidente Técnico do CRCRS, 
Paulo Alaniz, essa decisão vai colaborar para a 
ampliação do conhecimento. “Por meio das 
Comissões de Estudos e Grupos de Trabalhos, os 
diversos segmentos da profissão contábil deverão 
oportunizar a ampliação das discussões que 
afetam a vida dos profissionais que atuam nas 
diversas áreas da Contabilidade. Nesses eventos, 
serão tratados inicialmente, temas relacionados às 

atividades das organizações contábeis, de auditoria, 
de perícia, da contabilidade gerencial, de responsa-
bilidade social, da tecnologia da informação e da 
contabilidade do setor de cooperativas. Nosso obje-
tivo é divulgar para toda a classe contábil assuntos 
atuais que despertem o interesse dos profissionais, 
tanto na busca de soluções de questões pontuais 
como na reflexão dos desafios que se apresentam 
para todos os profissionais. Sempre que nos anteci-
pamos nas discussões, criamos a oportunidade de 
atuar de forma proativa. Portanto, convido a todos 
para que participem desses debates tanto na 
forma presencial, visitando o auditório do CRCRS, 
como de forma remota, via internet”.

Mais alterações ocorreram em relação às 
comissões. O grupo de trabalho de Contabilidade 
no Setor Cooperativo ganhou o status de comissão 
e está sob a responsabilidade do Contador Aristeu 
Costa dos Santos – coordenador em exercício. 
Também foi criado o Grupo de Trabalho sobre 
Contabilidade Gerencial, cuja coordenação está 
a cargo do Contador Roberto Branchi.

Em suas primeiras reuniões, as comissões ini-
ciaram o planejamento de eventos para 2014. Além 
das palestras de quarta-feira, cada grupo organizará 
um seminário ou encontro em sua respectiva área. 
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50 anos da Lei dos Orçamentos Públicos
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Em março, a Lei 4.320/64, também conhecida 
como Lei Geral dos Orçamentos Públicos, 
completou 50 anos de existência. Aprovada em 
meio às mudanças políticas que o País passava na 
década de 60, ela é responsável pela regularização 
da elaboração e do controle dos balanços da 
União, dos Estados e dos municípios.

O fato foi bastante lembrado por entidades e pro-
fissionais ligados à Contabilidade Pública, uma vez que 
as orientações trazidas pela lei foram inovadoras para 
a época e até hoje são adotadas pelo setor público. 

Por ter artigos compactos, a lei permite que 
suas diretrizes possam ser cumpridas por meio de 
outras leis complementares. É o caso, por exem-
plo do artigo 3º, que prevê a necessidade de se rea-
lizar uma consolidação das contas da União, dos 
Estados e dos Municípios por meio de um balanço 

nacional. Esse objetivo, de acordo com o conse-
lheiro do CRCRS, Flávio Flach, será finalmente 
cumprido em 2015 graças à implantação das novas 
NBCASP. "Após cinco décadas, será publicado o 
primeiro balanço consolidado do setor público 
nacional", ressalta.

Flach destaca que a lei sofreu poucas mudanças 
de 1964 até hoje, mesmo tendo passado por um 
período de ditadura militar. Ainda assim, alguns 
pontos dela precisariam ser atualizados. "Acredito 
que haja necessidade de alguns reparos para que a 
lei fique adequada ao nosso tempo. Mas são muito 
poucos, porque as normas gerais dela fecham com 
as normatizações que trazem a verdadeira Conta-
bilidade com enfoque patrimonial. O texto não se 
contradiz com as normas atuais e permite que seja 
feita essa Contabilidade", salienta.

 
Novidade: palestra das quartas-feiras sob o comando das 
Comissões de Estudos e do Grupo de Trabalho  



As Delegacias e os Escritórios Regionais são o elo entre o Conselho 
e os profissionais que atuam no interior do Estado. Nesse contexto, 
a figura do delegado regional é de suma importância, uma vez que 
representa a entidade nas suas respectivas regiões.

Delegacia: Santa Rosa
Delegado: Contador Clóvis Molinari

Profissionais: Contadores: 392 – Técn. Cont.: 108 – Organizações contábeis: 97
E-mail: contabil.santarosa@terra.com.br

Jurisdição: Santa Rosa, Alecrim, Campina das Missões, Cândido Godoi, Giruá, Porto Lucena, 
Santo Cristo, Tucunduva, Tuparendi, Porto Mauá, Porto Vera Cruz e Senador Salgado Filho

Delegacia: Flores da Cunha
Delegado: Contador Marcelo Costa
Profissionais: Contadores: 74 – Técn. Cont.: 46  – Organizações contábeis: 37
E-mail: marcelo@contabilidadecosta.com.br
Jurisdição: Flores da Cunha e Nova Pádua

 Delegacia: Sapiranga
Delegado: Técn.Cont. Nestor Schmitt Carraro 
Profissionais: Contadores: 81 – Técn. Cont.: 131 – Organizações contábeis: 61
E-mail: contato@contabilalfa.com
Jurisdição: Sapiranga, Nova Hartz e Araricá

CONHEÇA OS DELEGADOS REGIONAIS

 
 
 Delegacia: Santo Ângelo
 Delegada: Contadora Neusa Maria da Costa Gonçalves Salla
Profissionais: Contadores: 280 – Técn. Cont.: 77 – Organizações contábeis: 66
 E-mail: neusalla@via-rs.net
Jurisdição: Santo Ângelo, São Miguel das Missões, Eugenio de Castro, Entre Ijuís, 
Vitória das Missões e Buriti

 Delegacia: São Gabriel
Delegado: Técn.Cont. Cilon Lopes de Siqueira

Profissionais: Contadores: 65 – Técn. Cont.: 91 – Organizações contábeis: 40
E-mail: cilonsiqueira@hotmail.com

Jurisdição: São Gabriel, Santa Margarida do Sul e Vila Nova do Sul




