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RESUMO 

Este trabalho aborda a Apuração e Distribuição das Sobras em uma Cooperativa de Trabalho 

de Santa Cecília do Sul/RS. Ao final do exercício, a cooperativa exibe aos associados suas 

receitas e resultados, diferenciando entre os atos cooperativos e atos não cooperativos. Este 

resultado, de acordo com a Lei nº 5.764/71, é encaminhado às assembleias onde os associados 

decidem sobre a forma de devolução das sobras ou rateios das perdas. Para tanto, realizou-se 

um estudo de caso utilizando-se dados dos exercícios de 2010 a 2019. Os resultados indicam 

que na Cooperativa as sobras são os recursos não utilizados, formadas pelos ingressos 

deduzidos os dispêndios. Depois de apuradas as sobras o percentual de 50 % é de 

responsabilidade da assembleia votas pelo seu destino, o percentual de 35% é referente ao 

Fundo de Desenvolvimento, 10 % para a Reserva Legal e 5 % para o FATES. Apresentou-se a 

evolução da distribuição das sobras durante os anos, em 2010 o valor de R$ 932,20 para 2019 

o valor de R$ 527,42. Apresenta-se os principais índices financeiro entre os anos de 2010 e 

2019 da cooperativa, como o crescimento do faturamento, além de apresentara a 

representatividade no patrimônio cada cooperado. Contudo entre os anos de 2010 e 2019 os 

associados obtiveram um crescimento na renda de 47,35%, passando de R$ 9.953,31 para R$ 

14.666,44. Neste mesmo período, o acumulado no INPC foi de 75,94% não ocorrendo um 

ganho real. O estudo também apresentou comparações de indicadores que afetam a apuração e 

a perspectiva de distribuição de sobras como no ano em que há maior investimento no ano a 

seguir ocorre um aumento no valor distribuído.  

Palavras-Chave: Cooperativa de Trabalho. Associado. Sobras. Formação. Distribuição. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com as consequências da globalização no mercado de trabalho, os índices de 

desemprego e desigualdade social nos últimos anos tiveram um aumento significativo. Desta 

forma, como reação às carências advindas do capitalismo, novos empreendimentos surgem 

como meio para proporcionar trabalho e renda para as pessoas. 

É nesse contexto, que se inserem as Cooperativas. O cooperativismo tem sido 

considerado uma das grandes iniciativas da humanidade. Para Machado (2017, p. 12) 

“especialmente pelo rompimento com o individualismo e por elevar as relações de trabalho, no 

âmbito da cooperativa, ao nível de uma colaboração mútua, fundada em um projeto comum”. 

A Lei nº 5.764/71 institui em seu Art. 5º, que as cooperativas podem adotar como objeto 

qualquer gênero de serviço, operação ou atividade. Desta forma, as cooperativas se reconhecem 

em ramos, um desses ramos são consideradas as Cooperativas de Trabalho. As Cooperativas de 

Trabalho são instituições sob a forma de sociedade cooperativa com o objetivo de melhorar a 

remuneração e as condições de trabalho do grupo de associados, ampliando sua força no 

mercado (OCB, 2020). Para Perius (2016, p. 20) “cooperativas de Trabalho, elas constituem-se 

em instrumento para correção do sistema de salários”. 

É através do exercício da cooperação, ajuda mútua e interesses comum, que as 

Cooperativas de Trabalho devolvem o excedente gerado pelo trabalho coletivo aos associados, 

na proporção da quantidade e/ou qualidade do trabalho prestado (PERIUS, 2016). Ao final do 

exercício ocorre a apuração das Sobras ou Perdas decorrentes das atividades relacionadas a 

cooperativa e os associados. Para que a cooperativa obtenha sobras é necessário que os 

associados usufruam ao máximo dos serviços da cooperativa (BORTOLI, 2016). 

O resultado do encerramento do exercício deve ser dividido entre a Sociedade 

Cooperativa. Para Santos (2012, p. 135) “O Art. 4° da Lei n° 5.764/71 determina que o retorno 

das sobras líquidas do exercício deve ser proporcional às operações realizadas pelo associado.” 

Contudo, ao final do exercício pode haver quatro possibilidades: Sobras, Lucros, Perdas e 

Prejuízos.   

É decorrente do resultado da cooperativa que obtém as sobras, no qual é a diferença 

entre os Ingressos e Dispêndio do Ato-Cooperativo. Uma porcentagem destas sobras é destinada 

às Reservas Legais e o restante das sobras líquidas são destinadas a Assembleia Geral que 

deliberará sobre a destinação (SANTOS, 2012). Diante isso, é de suma importância a 

participação dos associados nas assembleias, que tem como uma das finalidades apresentar a 
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proposta de distribuição das sobras, e é através da votação que define a forma pela qual será 

distribuída (BORTOLI, 2016).  

As Cooperativas de Trabalho são constituídas para melhorar a situação socioeconômica 

através dos resultados (sobras) aos associados e também para melhorar as condições gerais dos 

trabalhadores associados. Para Perius (2016, p. 22) “essência compreensão das Cooperativas de 

Trabalho se resume na missão de consagrar os associados como donos dos seus negócios 

cooperativos”.  

A partir do exposto esta pesquisa teve como objetivo examinar e apurar como são 

formadas e distribuídas às sobras da cooperativa de trabalho analisada nos períodos entre 2010 

até 2019. A pesquisa buscou informar aos associados a importância de serem os “donos do 

negócio”, além de esclarecer aos sócios como se forma o “racha”. Em uma linguagem mais 

formal, agregar conhecimento aos associados sobre os princípios do cooperativismo, além de 

explicar com clareza a apuração e distribuição das sobras apresentadas nas assembleias através 

do Balanço e Demonstrativos.  

Para atingir os objetivos do estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 

identificar as leis e normativas que instituem como é formada a sobras das cooperativas, e se as 

cooperativas de trabalho possuem tratamento diferenciado em relação aos outros ramos. Neste 

contexto foi avaliado como a cooperativa estudada aplica a legislação em seu estatuto social 

para a formação das sobras, que então é encaminhada a assembleia, analisando através de 

comparativo com a legislação todas as ações tomadas pelo conselho de administração.  

Ainda neste estudo foi avaliado todo o valor distribuído pela cooperativa Copercicla 

entre os anos de 2010 a 2019 diante dos demonstrativos contábeis e atas disponibilizados pela 

cooperativa, no qual foram apresentados mediante tabelas, gráficos e explicações, elaboradas 

com o auxílio do orientador, com o intuito de apresentar aos associados, a vantagem de ser 

associados da cooperativa de reciclagem e sua importância na hora de descrição. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA OU PROBLEMA 

O envolvimento dos Brasileiros com as cooperativas tem conquistado espaço no 

decorrer dos anos. Segundo a OCB números (2019) “só nos últimos oito anos, o número de 

pessoas que se uniram a nós cresceu 62%, gente que veio cooperar por um mundo melhor”. O 

aumento do número de sócios também se refletiu na Cooperativa de Trabalho dos Recicladores 

de Resíduo Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul (Copercicla) no mesmo período de 

tempo influenciando os resultados e disseminando o cooperativismo na região.  
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Hoje, a cooperativa possui 3 unidades, sendo a matriz no município de Santa Cecilia do 

Sul, uma filial no município de Sananduva e outra filial no município de Maximiliano de 

Almeida. Possui em seu quadro de associados 130 sócios ativos e tem como objetivo 

desenvolver o crescimento econômico dos sócios através das atividades de coleta e triagem de 

resíduos sólidos urbanos. 

A motivação da presente pesquisa surge através da percepção de dúvidas dos associados 

da Copercicla em compreender os benefícios da cooperativa. Tendo em vista que a grande 

maioria dos associados possuem pouca escolaridade, dificulta a compreensão contábil ao final 

do exercício, na prestação de conta que ocorre nas assembleias. Assim, coloca em dúvida a real 

compreensão dos princípios cooperativismo, dos Ingressos e Dispêndios durante as atividades 

da cooperativa perante aos sócios.  

Com o propósito de apresentar aos associados da cooperativa como se forma, se apura,  

por que e como é distribuído as sobras da cooperativa, realizou este estudo para que os 

associados interpretem a vantagem de ser associado da cooperativa, para isso buscou responder 

a seguinte questão de pesquisa: Como são formadas e de que maneira são distribuídas as sobras 

na Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa 

Cecília do Sul-RS COPERCICLA? 

  

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

No encerramento do exercício social é obtido o resultado da Cooperativa, no qual pode 

haver quatro termos: Sobras, Lucros, Perdas e Prejuízos. Caso o resultado seja positivo obtém 

sobras e, caso seja negativo o resultado, são contados como perdas.  

Se ocorrer perdas no exercício, serão absorvidas pela Reserva Legal. Se insuficiente são 

debitadas até o limite do Patrimônio Líquido. Caso não haja mais saldo disponível é deliberado 

na assembleia o rateamento entre os associados. Em contrapartida, caso haja sobras, são 

apresentadas aos associados na assembleia para destinarem da maneira que acharem mais 

conveniente, desde que seja dentro da legalidade existente nas Leis e Estatutos. 

Nas assembleias as decisões são tomadas coletivamente, os associados são donos dos 

negócios tomando as decisões. Para isso cada sócio tem direito a um voto chamado de cota-

parte, que independentemente do valor aplicado de cada sócio possui o direito igual a um voto.  

Diante isso, a cooperativa com base na legislação deve devolver aos associados parte 

dos resultados do ano que poderão ser rateados de acordo com a participação do sócio com a 



10 

 

 

cooperativa, capitalizado o valor, utilizado como capital de giro ou demais ideias dos 

associados.  

Este estudo teve como propósito facilitar a compreensão e apresentar como ocorre a 

apuração, formação e rateio das sobras nos exercícios de 2010 até 2019 da Copercicla, 

analisando através de gráficos e documentos que serão elaborados com a pesquisa.  

O estudo não teve caráter de buscar falhas nos lançamentos contábeis da cooperativa e 

muito menos realizar uma auditoria interna sobre a legislação aplicada nos processos da 

organização. A pesquisa teve o intuito de verificar a apuração e distribuição das Sobras ou 

Perdas.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Analisar e demonstrar a apuração dos resultados dos exercícios entre 2010 e 2019 da 

Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa 

Cecília do Sul/RS – COPERCICLA.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Fazer uma retrospectiva histórica sobre o Cooperativismo;  

● Conceituar Cooperativa de Trabalho; 

● Identificar como ocorre a formação e distribuição das sobras; 

● Analisar os principais índices econômico-financeiros entre os anos de 2010 e 2019 da 

cooperativa estudada; 

● Demonstrar como foi distribuído e a evolução das sobras durante o período de estudo 

de caso. 

● Evidenciar a Relação e distribuição x indicadores financeiros 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Esta pesquisa pode auxiliar aos gestores da cooperativa com informações claras para 

auxiliara na tomada de decisões, visto que devem ser seguidos todos os princípios do 

cooperativismo.  
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Também apresentar aos sócios de outras cooperativas de crédito, agropecuárias e demais 

ramos, demonstrando como os resultados apresentados nas assembleias da cooperativa são 

obtidos através da contabilidade e porque uma porcentagem do resultado não é de competência 

dos associados votar em sua distribuição.  

Contudo, ressalta-se que esta pesquisa teve relevância principal para os associados da 

Cooperativa, porque observa-se a necessidade de uma apresentação clara e informal para os 

associados. Por muitas vezes, os próprios acadêmicos e bacharéis de Ciências Contábeis 

encontram dificuldade na compreensão e entendimento dos resultados de sobra, lucros, perdas 

e prejuízos em Cooperativa.  

Também é uma oportunidade para os associados compreenderem como é obtido os 

resultados da cooperativa e distribuídos. E ao participarem da assembleia compreendam os 

resultados e as deliberações que são impostas para votação, assim cada um vota com sua 

consciência e não se deixa ser influenciados pelos demais votantes.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 COOPERATIVISMO 

O cooperativismo é caracterizado como um sistema fundamentado na reunião de 

pessoas, e não no capital, que visa a necessidades do grupo e não o lucro, através do 

desenvolvimento em conjunto (KRUG, 2019). 

 É nesse sentido que Machado (2017, p. 12) enfatiza que: 

 

o cooperativismo tem sido considerado uma das grandes iniciativas da humanidade, 

especialmente pelo rompimento com o individualismo e por elevar as relações de 

trabalho, no âmbito da cooperativa, ao nível de uma colaboração mútua, fundada em 

um projeto comum.    

 

O cooperativismo sempre esteve presente ao longo da história da humanidade, desde a 

antiguidade mais remota. Contudo, a forma de cooperação surge em um momento no qual a 

solidariedade havia desaparecido, no início do capitalismo industrial (SCHNEIDER, 2019).  

Ao observar a história, segundo Bonafé e Migliavacca (2014, p. 7) é notório que “o 

cooperativismo sempre surge em momentos de crises, com o intuito de solucionar problemas 

coletivos”. Foi assim que as sociedades cooperativas como conhecemos hoje, teve como marco 

inicial a experiência dos Pioneiros de Rochdale. Encontra-se em estudos, que tal marco é “fato 

reconhecido como marco do cooperativismo, ainda que anteriormente tenham existido outras 

formas de organizações com mesmos objetivos e princípios” (GIROTTO; SILVA, 2019, p. 03). 

Foi na Inglaterra, em Rochdale, Manschester, que 28 tecelões economizaram por um 

ano para buscar alternativa em meio a exploração sofrida pelos homens, mulheres e criança 

Santos (2012). A ideia dos fundadores na época era criar uma empresa de consumo, que através 

dos valores acumulados durante o ano abriram um armazém e foi através dessa organização que 

universalizaram com o tempo os a base dos princípios cooperativos (BONAFÉ E 

MIGLIAVACCA, 2014).  

Com a mudança na estrutura da sociedade e nas relações de trabalho, aliado com o 

sentimento da sociedade de solidariedade e sobrevivência dos trabalhadores, o modelo proposto 

pelos pioneiros de Rochdale, se espalhou pelo mundo, levando a ONU em 2012 declarar como 

o ano das cooperativas com a campanha Cooperativas Constroem um Mundo Melhor 

(MACHADO, 2017).  

Segundo o SESCOOP/RS (2019), as cooperativas estão presentes em 156 países, 

somando se 1,2 bilhões de associados, divididos em 2,9 milhões de cooperativas, geram em 
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torno de 27,2 milhões de empregos. No Brasil, 14,2 milhões de brasileiros participam de algum 

ramo do cooperativismo, divididos em 6,8 mil cooperativas distribuídas em 27 estados 

brasileiros. Segundo Costa (2018) são 51,6 milhões de pessoas no Brasil beneficiadas de forma 

direta ou indiretamente pelo cooperativismo. 

 

2.2 PRINCÍPIOS COOPERATIVISTAS  

Nos dias atuais as cooperativas são Pessoas Jurídicas, para Costa, (2018, p.5). “as 

cooperativas são entidades bastante diferentes das empresas e das associações”. Este sistema de 

união de grupo possui referenciais de democracia, solidariedade, independência e autonomia 

que leva o cooperativismo ao sucesso (KRUG, 2019).  

 Desta forma, são os princípios cooperativistas que norteiam a organização, podem ser 

consideradas como o espírito da cooperativa. De acordo com Scheneider (2019, p. 41) “são 

princípios que, isoladamente, pouco expressam, mas tomados em bloco, apresentam uma 

grande lógica e coerência interna e uma grande eficácia”.  Os princípios definem a atividade e 

a relação da cooperativa entre os associados e comunidade (MACHADO, 2017).  

Os princípios que norteiam o cooperativismo foram reunidos inicialmente em cinco 

tópicos no ano de 1937, no Congresso da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), após isso, 

em 1966 em Viena na Áustria, e em 1995 no Congresso Centenário da ACI, na Inglaterra, foram 

revistos nos quais se tornaram então os 7 princípios (SANTOS, 2012). 

De acordo com os dados disponíveis do site do SESCOOP/RS (2020) os princípios são 

o seguinte:   

 

a) Adesão voluntária e livre: Cooperativas são organizações voluntárias abertas para 

todas as pessoas aptas para usar seus serviços e dispostas a aceitar suas 

responsabilidades de sócio sem discriminação de gênero, social, racial, política ou 

religiosa; 

b) Gestão democrática pelos associados: As Cooperativas são organizações 

democráticas controladas por seus sócios, os quais participam ativamente no 

estabelecimento de suas políticas e nas tomadas de decisões. Homens e mulheres, 

eleitos pelos sócios, são responsáveis para com os sócios. Nas cooperativas singulares, 

os sócios têm igualdade na votação; as Cooperativas de outros graus são também 

organizadas de maneira democrática; 

c) Participação econômica dos associados: Eles contribuem equitativamente e 

controlam democraticamente o capital de sua Cooperativa. Parte desse capital é 

usualmente propriedade comum da Cooperativa para seu desenvolvimento. 

Usualmente os sócios recebem juros limitados sobre o capital, como condição de 

sociedade. Os sócios destinam as sobras para os seguintes propósitos: 

desenvolvimento das Cooperativas, apoio a outras atividades aprovadas pelos sócios, 

redistribuição das sobras, na proporção das operações; 

d) Autonomia e independência: Autonomia e Independência – as Cooperativas são 

organizações autônomas de ajuda mútua. Entrando em acordo operacional com outras 
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entidades, inclusive governamentais, ou recebendo capital de origem externa, elas 

devem fazer em termos que preservem o seu controle democrático pelos sócios e 

mantenham sua autonomia; 

e) Educação, formação e informação: As Cooperativas oferecem educação e 

treinamento para seus sócios, representantes eleitos, administradores e funcionários 

para que eles possam contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento. Também 

informam o público em geral, particularmente os jovens e os líderes formadores de 

opinião sobre a natureza e os benefícios da cooperação; 

f) Intercooperação: As cooperativas atendem seus sócios mais efetivamente e 

fortalecem o movimento cooperativo trabalhando juntas, e de forma sistêmica, através 

de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais, através de Federações, 

Centrais, Confederações etc; 

g) Compromisso com a comunidade: As Cooperativas trabalham pelo 

desenvolvimento sustentável de suas comunidades, através de políticas aprovadas 

pelos seus membros, assumindo um papel de responsabilidade social junto a suas 

comunidades onde estão inseridas. 

 

Para Pontes de Mirando (2007 apud COSTA, 2016, p. 4), as sociedades cooperativas 

são sociedades em que a pessoa do sócio passa à frente do elemento econômico e as 

consequências da pessoalidade da participação são profundas, a ponto de torná-las espécie de 

sociedade. Para Patricio (2016) é um movimento que busca constituir uma sociedade justa, livre 

e fraterna, em bases democráticas, através de empreendimentos que atendam às necessidades 

reais dos cooperados e remunerem adequadamente a cada um deles. 

 

2.3 COOPERATIVISMO NO BRASIL  

O cooperativismo no Brasil teve início no final do século XIX, mas o cooperativismo já 

poderia ser observado desde a colonização portuguesa, nos meios urbanos e rurais, com 

influência alemã e italiana, principalmente na agricultura, Medeiros (2016). Segundo Patricio 

(2016) as cooperativas foram regulamentada no Brasil pela Lei Federal nº 5.764 de 1971, que, 

entre outras providências, definiu a Política Nacional do Cooperativismo e instituiu o regime 

jurídico das cooperativas: sociedades de pessoas de natureza civil, tendo forma e natureza 

jurídica própria, não sujeitas à falência. 

Ainda na década de 70, as cooperativas brasileiras chegaram à conclusão que era 

necessária a criação de uma entidade que reunisse todas as demais, assim foi criada a 

Organização das Cooperativas no Brasil (OCB) Medeiros, 2016. Com o intuito de dar maior 

ênfase a cada tipo de negócio e a capacidade de diversificação do setor, a OCB estabeleceu 

ramos: 

 

Para melhor cumprir sua função de entidade representativa do cooperativismo 

brasileiro, a OCB estabeleceu os ramos do cooperativismo baseados nas diferentes 

áreas em que o movimento atua. As atuais denominações dos ramos foram aprovadas 
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pelo Conselho Diretor da OCB, em 4 de maio de 1993. A divisão também facilita a 

organização vertical das cooperativas em confederações, federações e centrais 

(PATRICIO, 2016, p. 19). 

 

Atualmente o Brasil tem visto uma diminuição dos números de cooperativas, indo na 

contramão do aumento do número de associados. Isto se deu em função de alguns fatores como 

crise econômica, falta de políticas públicas, falta de apoio governamentais, problemas 

climáticos e falta de governança e gestão (KRUG, 2019). 

Ainda segundo Krug (2019) os ramos mais afetado foram o de crédito, pelo aumento 

das exigência do Conselho Monetário Nacional; ramo da saúde pela socialização da saúde que 

proporcionou um maior atendimento a todos e o ramo do trabalho com a criação da Lei nº 

12.690/2012. 

 As cooperativas Brasileiras através da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) 

são divididas em diferente ramos, de acordo com a OCB Ramos (2020) “atualmente, o 

cooperativismo aqui no Brasil tem 13 ramos, mas a partir de 2020 serão apenas sete”.  

 Segundo a SESCOOP Ramos (2020) está é a nova classificação:  

O Ramo Agropecuário: Composto por cooperativas de produtores rurais, agropastoris e de 

pesca, cujos cooperados detém títulos por meio de produção; 

O Ramo Crédito: Composto por cooperativa que prestam serviços financeiros aos seus 

cooperados; 

O Ramo Consumo: Composto por cooperativas que se destinam à compra em comum de 

produtos e/ou serviços para seus cooperados; 

O Ramo Infraestrutura: Composto por cooperativas que se destinam a prestação de 

serviços relacionado a infraestrutura de seus cooperados; 

O Ramo Trabalho, Produção e Bens e Serviços: Composto por cooperativas que destinam 

a prestação de serviços especializados a terceiros ou a produção em comum bens; 

O Ramo Saúde: Composto por cooperativas que proporcionem assistência e promoção à 

saúde humana, constituída por profissionais na área de saúde ou usuários deste serviço; 

O Ramo do Transporte: Composto por cooperativas que se destinam na prestação de 

serviços de transporte de carga ou passageiros. 

Para Bialoskorski Neto (2007, p. 17 apud GIROTTO E SILVA, 2019, p. 3) “as 

cooperativas no Brasil apresentam como função oferecer melhores preços, serviços imediatos 

e benefícios aos membros, sem priorizar uma distribuição futura de resultados econômicos em 

dinheiro”. 
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É indispensável à existência de cooperativas na economia brasileira, principalmente por 

que busca garantir o desenvolvimento econômico da sociedade. 

 

2.4 COOPERATIVISMO NO RIO GRANDE DO SUL  

O surgimento do Cooperativismo no Rio Grande do Sul foi decisivo para a economia 

dos Colonos. Em 1900 o pe. Amstad apresentou uma ideia a uma associação de agricultores 

para criar em caráter interconfessional um caixa de crédito para melhoramento das atividades 

agrícolas do mesmo jeito que ocorreu na Alemanha (PEREIRA, 2012). 

Desta forma, foi criada a primeira cooperativa no Rio Grande do Sul, de acordo com o 

SESCOOP/RS (2020) “Pe. Theodor Amstad em 1902 no estado do Rio Grande do Sul. Sob a 

inspiração deste padre jesuíta, conhecedor da experiência alemã de cooperativismo, instalaram-

se em comunidades rurais do sul do país as primeiras cooperativas”.  

Segundo Pereira (2012, p. 106 e 107) “a primeira Caixa de crédito Rural do Brasil foi 

fundada pelo pe. Theodor Amstad, em 1902, no interior do município de Nova Petrópolis, 

região serrana do Rio Grande do Sul”. 

Ao observar o desenvolvimento das cooperativas no Rio Grande do Sul no século XXI, 

Krug (2019, p. 44) enfatiza que “de acordo com a análise histórica de 2001/16 , apesar do 

número de cooperativa ter diminuído aquelas que permaneceram se fortaleceram e crescerem 

em números de associados, colaboradores e faturamento”. 

Em números mais atuais, o cooperativismo gaúcho, segundo o SESCOOP (2019) 

contam com 437 cooperativas e 2,9 milhões de associados, oportunizando o número de 63,8 

mil empregados.   

 

2.5 COOPERATIVA DE TRABALHO 

O constante desejo de todo trabalhador em melhoria de suas condições econômicas, fez 

com que fossem criadas as cooperativas de trabalho, no qual reúne grupos de pessoas para um 

bem comum para obter condições estáveis de rendas, além de solucionar os citados problemas 

mundiais. Enfim, melhorar as condições dos trabalhadores associados (PERIUS, 2016).  

O ramo das cooperativas de trabalho reúne cooperativas de trabalhadores de qualquer 

categoria profissional, com o intuito de prestar serviços a terceiros, organizados em um 

empreendimento próprio (SANTOS, 2012).  
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É neste sentido que Perius (2001 apud MACHADO, 2017, p. 16) enfatiza que: “a 

cooperativa de trabalho é uma instituição democrática, de cunho econômico, formada por 

trabalhadores identificados com as mesmas necessidades, interesses ou expectativas.” Ainda 

Machado (2017, p. 16) complementa expondo “essa necessidade, interesse e expectativa 

comum engloba o desenvolvimento econômico e social do sócio, que sempre deve ser vista sob 

a ótica de interesse coletivo”. 

Conforme o SESCOOP (2019, p. 36) ressalta sobre as cooperativas de trabalho:  

 

Considera-se cooperativas de trabalho a sociedade constitui por trabalhadores para o 

exercício de suas atividades laborais ou profissionais com proveito comum, 

autonomia e auto gestão, para obterem melhor qualificação, renda, situação 

socioeconômica e condições gerais de trabalho. As cooperativas de trabalho surgem 

da vontade de profissionais autônomos, que se propõem a realizar suas atividades 

através de contratação para execução de obras, tarefas, trabalhos/serviços públicos ou 

particulares.  

 

As cooperativas de trabalho possuem dois marcos jurídicos que podem ser 

caracterizados, o Decreto-Lei n° 22.239 de dezembro de 1932 e a Lei n° 12.690 de 2012. 

(PERIUS, 2016). 

Foi no período do então presidente Getúlio Vargas que garantiu, ainda que 

minimamente, as condições dos associados das cooperativas, no qual se denominavam sem 

patrão. Foi então com o Art. 24, do Decreto de Lei n° 22.239, de 19 de dezembro de 1932 que 

preceituava:  

 

Art. 24. São cooperativas de trabalho aquelas que, constituídas entre operários de uma 

determinada profissão ou ofício, ou de oficios varios de uma mesma classe, – têm 

como finalidade primordial melhorar os salários e as condições do trabalho pessoal de 

seus associados, e, dispensando a intervenção de um patrão ou empresário, se propõem 

contratar e executar obras, tarefas, trabalhos ou serviços, públicos ou particulares, 

coletivamente por todos os por grupos de alguns (BRASIL, 1932). 

 

Antes ainda da publicação da Lei n° 12.690 de 2012, alguns outros acontecimentos 

também foram relevantes perante as cooperativas de trabalho. Como a publicação da Lei Nº 

5.764, de 16 de dezembro 1971 no qual Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui 

o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. A Lei nº 8.949/92 no 

qual inclui um parágrafo na Consolidação das Leis do Trabalho em que embasa que não há 

vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e associados. Além da extrema atenção 

tanto quanto o Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho e Emprego pelo 

grande índice de fraudes de cooperativas de trabalho (MACHADO, 2017).  
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Diante dos fatos mencionados, do grande número de cooperativas fraudulentas e a falta 

de uma legislação específica para este determinado ramos, ocorreu a publicação de Lei n° 

12.590/2012 que Dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho; 

institui o Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho - PRONACOOP; e 

revoga o parágrafo único do art. 442 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT , aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (PERIUS, 2016).  

Desta forma, as Cooperativa de Trabalho passaram a possuir a regulamentação na Lei 

nº 12.690 de 19 de julho de 2012, além de utilizar sua regulamentação “mãe” a Lei nº 5.764/71 

e o Código Civil no que aquela não colidir. De acordo como cita o Art 1° da Lei 12.690/2012, 

vejamos:  

 

Art. 1º A Cooperativa de Trabalho é regulada por esta Lei e, no que com ela não 

colidir, pelas Leis nos 5.764, de 16 de dezembro de 1971, e 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 - Código Civil. Parágrafo único. Estão excluídas do âmbito desta Lei: I - as 

cooperativas de assistência à saúde na forma da legislação de saúde suplementar; II - 

as cooperativas que atuam no setor de transporte regulamentado pelo poder público e 

que detenham, por si ou por seus sócios, a qualquer título, os meios de trabalho; III - 

as cooperativas de profissionais liberais cujos sócios exerçam as atividades em seus 

próprios estabelecimentos; e IV - as cooperativas de médicos cujos honorários sejam 

pagos por procedimento (BRASIL, 2012). 

 

No artigo 2º da Lei nº 12.690/2012, conceitua as cooperativas de trabalho da seguinte 

forma: 

Art. 2º Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por 

trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com 

proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, 

situação socioeconômica e condições gerais de trabalho (BRASIL, 2012). 

   

Mesmo com a promulgação da Lei, alguns juízes e professores ainda possuem um 

posicionamento contrário às cooperativas de trabalho, Machado (2017, p. 20) cita como 

exemplo “o artigo escrito [...], cujo título é A nova Lei das Cooperativas de Trabalho: a fraude 

institucionalizada, fazendo referência à Lei nº 12.690/2012, marco regulatório das cooperativas 

de trabalho”. 

Em contrapartida, Perius (2016) afirma que a Lei nº 12.690/2012 foi a que garantiu o 

direito aos trabalhadores associados os direitos assegurados pela Legislação, além dos demais 

impostos pela Assembleia Geral venha aplicar:  

 
(1)retiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, não 

inferior ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional as horas trabalhadas ou 

às atividades desenvolvidas; (2) duração do trabalho normal não superior a 8 

(oito)horas diária e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, 

por sua natureza, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escalas, 
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facultada a compensação de horários; (3) repouso semanal remunerado, 

preferencialmente aos domingos; (4) repouso anual remunerado; (5) retirada para o 

trabalho noturno superior à do diurno; (6) adicional sobre a retirada para as atividade 

insalubres ou perigosas; (7) seguro de acidente de trabalho (PERIUS. 2016, p. 119). 

 

O número mínimo de associados para a constituição das Cooperativas de Trabalho não 

poderá ser inferior a 7 sócios, sendo que só poderá ser formada somente por pessoas físicas, ou 

seja, pelas pessoas que irão prestar o trabalho, sendo vedada a formação por pessoas jurídicas 

(MACHADO, 2017). 

Ademais, Perius (2017, p. 119) destaca que as “cooperativas de Trabalho no Brasil é 

apta a fomentar o desenvolvimento econômico e social por meio de um empreendimento auto 

gestionário e democrático que preserva os direitos legalmente assegurados ao trabalhador”. 

Por fim, o ramo trabalho é de extrema importância na economia no Rio Grande do Sul, 

o SESCOOP (2019) apresenta que são 25 o número de cooperativas no estado gaúcho, somando 

5,7 mil associados oportunizando mais 120 empregados. 

 

2.6 PROCEDIMENTOS DE UMA SOCIEDADE COOPERATIVA 

As cooperativas são sociedades reguladas pela Lei nº 5.764/1971, no qual não visam 

lucros mas que precisam seguir determinado processos de Legislação para que possam obter o 

reconhecimento jurídico de cooperativa, possibilitando exercer a atividade econômica, 

atendendo aos seus objetivos sociais (BÜTTENBENDER, 2009). 

Vários são os processos e etapas para a constituição de uma Sociedade Cooperativas. 

Inicia-se pela formação da sociedade, que convocará a Assembleia Geral de Constituição, 

aprovando o Estatuto Social da Cooperativa. Após devem ser realizado o registro da Sociedade 

nos órgãos competentes para realizar o início das atividades, este procedimento é aplicado a 

quaisquer ramos do cooperativismo (SANTOS, 2012). 

 

2.6.1 Estatuto Social  

O Estatuto Social é a lei que constitui as bases do funcionamento da cooperativa. O 

documento contém todas as regras de funcionamento da Instituição, nele, estão também os 

direitos e deveres dos associados, o objetivo da sociedade e a sua área de atuação (SANTOS, 

2012). 

 O Estatuto Social é obrigatório em todas as cooperativas, tem o intuito de prever os 
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princípios de estrutura e funcionamento que norteiam a organização. Para Büttenbender são 

regras que a cooperativa deve seguir sempre baseando-se pela seção II da Lei 5.764/71: 

 

Elas funcionam como leis internas e devem tratar de questões que não mudem de 

acordo com o momento, ou seja, que sejam mais constantes, denominação, o objeto e 

os objetivos da cooperativa, os direitos e obrigações dos associados, atribuições de 

funções dos Conselhos de Administração e Fiscal, especificações dos fundos, destino 

das sobras, etc. (2009, p. 59 e 60). 

 

Deve-se compreender o Estatuto Social como a espinha dorsal de regras que os 

Conselhos da cooperativa devem se basear para realizar as atividades do dia-a-dia. Além de 

informar todos os dados da cooperativa, é necessário apresentar os fundos obrigatórios e os 

instituídos pelos sócios, a fim de demonstrar como será apurado o resultado do exercício. 

Também é através do Estatuto Social que determina sobre a delimitação da distribuição dos 

resultados para os sócios. 

  

2.6.2 Regimento Interno  

As sociedades cooperativas também podem formular e implementar um regimento 

interno que tem o intuito de padronizar as condutas e a organização dos trabalhos, além de 

resolver e evitar os problemas ou conflitos que podem ocorrer no cotidiano da cooperativa, 

através de um conjunto de regras do seu funcionamento. 

Os regimentos podem variar de uma cooperativa para outra, para Büttenbender (2009, 

p. 60) este documento estabelece algumas regras como “Horário de entrada e saída dos 

funcionários e associados, atribuição de funções e valor das retiradas, horários de almoço e 

descanso, vestimentas adequadas para cada função, regras de convivência da cooperativa, entre 

outras”.  

É mais um documento que juntamente com o Estatuto Social, dispõe de regras para o 

bom funcionamento da cooperativa.  

 

2.6.3 Assembleia 

A assembleia é a instância máxima de decisão e acompanhamento da cooperativa. Para 

Krug (2019, p. 58) “É o Órgão soberano da cooperativa, dentro dos limites legais e estatutárias. 

Tem o poder para decidir os negócios relativos ao objeto social e tomar decisões para 

desenvolver a sociedade cooperativa representada pelo conselho de administração”.  
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 De acordo com a Lei n° 5.764/71 estabelece em seu capítulo IX, três seções a respeito 

das assembleias, e institui em seu Art. 38 a Assembleia Geral como:  

 

Assembleia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites 

legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da 

sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e 

suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

(BRASIL,1971). 

 

A Assembleia é o órgão supremo, serve para decidir os negócios da cooperativa, no qual 

impactam todos os sócios, independente, aos que se ausentam da assembleia ou discordam das 

deliberações e podem ser caracterizadas como ordinária e extraordinária (SANTOS, 2012). 

A assembleia geral ordinária (AGO) deve ocorrer sempre nos três primeiros meses do 

exercício no qual possui matéria obrigatória para deliberar como prestação de contas, destinação 

de sobras, eleição dos órgãos de administração, fixação de valores e outros assuntos. A 

Assembleia geral extraordinária (AGE) ocorre sempre que for necessário, podem tratar 

qualquer assunto desde que esteja escrito no edital, também alguns assuntos só podem ser 

tratados nesta assembleia, como reforma do estatuto, mudança de objeto da sociedade, 

dissolução voluntária entre outras (BRASIL, 1971). 

Ainda a Lei nº 12.690/2012 institui uma outra assembleia para as cooperativas de 

trabalho que devem ser sempre realizadas no segundo semestre do ano. O Art. 11º da referida 

lei cria a Assembleia Geral Especial em seu Art. 11: 

 

Além da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar nos 

termos dos e sobre os assuntos previstos na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, 

e no Estatuto Social, a Cooperativa de Trabalho deverá realizar anualmente, no 

mínimo, mais uma Assembleia Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos 

especificados no edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, disciplina, 

direitos e deveres dos sócios, planejamento e resultado econômico dos projetos e 

contratos firmados e organização do trabalho (BRASIL, 2012).  

 

Nas assembleias das cooperativas singulares, os participantes associados da cooperativa 

possuem o direito à um voto, independente das quotas-partes que cada um possui (SANTOS, 

2012).  

2.6.4 Órgãos de Administração 

A governabilidade nas cooperativas é através da inter-relação entre a Assembleia Geral, 

o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, as Gerências e o pessoal administrativo e 
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operacional, para valorizar, desenvolver e proteger os interesses de seus associados e da própria 

organização cooperativa (BÜTTENBENDER, 2009). 

 

2.6.4.1 Conselho de Administração 

É o órgão superior da administração da cooperativa, no qual pode ser denominado uma 

Diretoria ou Conselho, formado por associados eleitos pela Assembleia Geral, no qual o 

mandato nunca pode ser maior que quatro anos, devendo ser renovado no mínimo ⅓ do 

conselho em cada eleição (SANTOS, 2012).  

Representa o quadro social na gestão da cooperativa fazendo o acompanhamento dos 

resultados, segundo Krug (2019, p. 58) é o órgão “encarregado pelo processo decisório da 

cooperativa na esfera do seu direcionamento estratégico. É o principal componente do sistema 

de governança.” 

Seu papel é ser o elo entre a estrutura de governança e a gestão estratégica, sendo 

responsável pela direção e controle no qual orienta e dirige as atividades da cooperativa para o 

alcance dos objetivos expostos pela Assembleia Geral (BÜTTENBENDER, 2009). 

 

2.6.4.2 Conselho Fiscal 

O Conselho fiscal é o órgão de controle interno que deve se manifestar sobre os atos do 

conselho de administração na Cooperativa, segundo Krug (2019) é órgão eleito por assembleia 

no qual tem o poder de fiscalizar minuciosamente os atos da cooperativa, e que serão repassadas 

aos demais sócios nas assembleias. 

Terá como atribuição fiscalizar a atuação da Diretoria fazendo cumprir as exigência 

legais perante as questões contábeis e administrativas, a fim de exercer de maneira neutra as 

atividade de revisão de caixa, apuração de ilegalidade, verificações de resoluções, exame das 

demonstrações contábeis e avaliação dos serviços prestados (SANTOS, 2012).  

A Lei nº 5.764/71 estabelece em seu Art. 56 como deverá ser a eleição deste conselho:  

 

A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um 

Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos 

associados eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo permitida apenas a 

reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes (BRASIL, 1971).  

 

No final de cada exercício fiscal, é de competência deste conselho emitir o parecer das 

contas. Santos (2012, p. 61) cita “O conselho Fiscal emitirá um parecer através do  qual 
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expressará aprovação ou não em relação às medidas tomadas pela diretoria conforme a 

prestação de contas realizada pela cooperativa”.  

O conselho fiscal é responsável por cuidas das contas do balanço e fiscalizar a 

cooperativas através de reunião entre os membros e fiscalizações do dia-a-dia. 

 

2.6.5 Capital Social 

O capital social determina o quanto a cooperativa pode emprestar, é a sustentabilidade 

da instituição que vem acompanhado dos fundos. É uma forma de a mesma organizar-se, montar 

estratégias e prever problemas futuros.  

É através deste recurso que deve possibilitar que a cooperativa tenha capacidade de 

prestar serviços aos associados, dispondo de instalações e equipamento necessários, calculados 

conforme um planejamento de viabilidade econômica (SANTOS, 2012).  

O capital social são quotas-partes que não podem ser superior o salário mínimo vigente 

no País. Também nenhum associado pode possuir mais que ⅓ do total de quotas-partes além de 

ser proibido às cooperativas distribuírem qualquer benefício ou estabelecer outras vantagens ou 

privilégios, financeiros ou não, em favor de quaisquer associados.  O pagamento do capital 

social será por prestações periódicas das atividades, por meio de contribuições em valores ou 

outra forma estabelecida (BRASIL, 1971). 

Ainda segundo Santos (2012, p. 55) afirma que “a legislação cooperativista estabelece 

que a integralização das quotas-partes e o aumento do capital social poderá ser realizado com 

bens avaliados previamente e após homologação da assembleia.” 

É preciso compreender que o capital social não seja muito relevante para o associado, 

em razão de sua participação, mas deve ser valor suficiente para a cooperativa atender as 

demandas e fortalecer sua viabilidade econômica. É através da integralização das quotas que o 

associado passa a ter direito sobre o voto, além das sobras nas assembleias. 

 

2.6.6 Ato Cooperativo 

As negociações efetuadas entre as sociedades cooperativas e seus cooperados, 

caracterizando o negócio-fim da cooperativa, são denominadas de atos cooperativos. Diante 

isso é importante observar o tratamento tributário de uma cooperativa. De acordo c om Costa, 

Soares e Martins (2015, p. 5) enuncia que “Em geral as cooperativas pagam quase todos os 

impostos que as sociedades empresariais”. Contudo é de extrema importância elencar que é 
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através do ato cooperado que será definido ou não a tributação do resultado e sua destinação 

(PATRICIO, 2016).  

Assim de acordo com Rodrigues e Conto (2017, p. 232) “O conceito de Ato 

Cooperativo, praticado entre Cooperativa e seus associados, ao qual a Constituição Federal 

atribui tratamento tributário adequado.” Ainda, Girotto e Silva, frisam que:      

      

[...] a relação jurídica entre cooperativa e o associado tem a finalidade da consecução 

dos objetivos sociais da sociedade. Assim, quaisquer outros atos praticados pela 

cooperativa que não se refiram aos atos cooperados, deverão sofrer tratamento 

tributário diferente (2019, p. 4). 

 

Para isso, é necessário compreender o que é ato cooperativo. Segundo Patrício (2016) o 

conceito de ato cooperativo está explícito no art. 79 da Lei n° 5.764/1971 na legislação 

brasileira. 

 

[...] os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas 

cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais” e, 

ainda, em seu parágrafo único, ao estabelecer que “o ato cooperativo não implica 

operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria 

(BRASIL, 1971). 

 

Para compreender melhor, Costa (2016) elucida que a cooperativa, na atividade de seu 

objeto social, desenvolve-se em dois sentidos: internamente, trabalhando com os seus 

associados; e externamente, quando negocia com terceiros. É aquela relação entre a cooperativa 

e os associados, sendo este o seu objeto social todos os atos praticados entre ambos buscando 

negócios para os produtos ou serviços dos associados são atos cooperativos (PATRICIO, 2016). 

Ainda o ato cooperativo é importante na existência da cooperativa. De acordo com Lima 

(1997, p. 7 apud GIROTTO e SILVA, 2019, p.4) “o ato cooperativo é definido como todo 

relacionamento do cooperado com a cooperativa, na obtenção de serviços indispensáveis à 

materialização e coletivização da atividade econômica que constitui o seu objeto”. 

Também é essencial observar nas Cooperativas de trabalho como deve ser 

compreendido o ato cooperativo. Segundo Santos (2012, p. 41 e 42) esclarece através de duas 

situações: “Primeira: a transação entre profissionais autônomos e tomadores de serviço, sem a 

figura da cooperativa; segunda: a transação entre os profissionais autônomo e a cooperativa de 

trabalho e entre a cooperativa e os tomadora de serviços.” 

Ainda Santos (2012) faz uma suposição, explanando que em um contrato com o tomador 

de serviço, é a cooperativa quem administra, recebe é dá suporte técnico aos cooperados para 
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executar as atividade, assim nada mais é que a pessoa jurídica cooperativa prestando serviço 

para os cooperados, desta maneira compreendido como ato cooperativo. 

 

2.6.7 Ato Não cooperativo 

São evidentes as diferenças entre atos cooperativos e atos não cooperativos. Para Costa 

(2016, p. 25) “o ato não cooperativo é aquele realizado para obtenção do objeto social da 

cooperativa, porém não é realizado com o cooperado, mas com uma terceira pessoa, que não 

faz parte da cooperativa”. Seguindo o mesmo entendimento os atos não cooperativos são 

quando uma cooperativa fornece bens e serviços a não associados, desde que atenda com os 

objetivos sociais da entidade (COSTA, SOARES E MARTINS, 2015). 

Os atos não cooperativos são aqueles decorrentes de negócios com terceiros, são 

contratações envolvendo pessoa física que não é cooperada mas que realiza as atividades dos 

objetivos sociais da cooperativa com o intuito de suprir as necessidades, ou também realizações 

de transações e operações fora dos objetivos sociais da cooperativa (SANTOS, 2012). 

Assim, “[...] a importância do ato cooperativo está no poder de definir, delimitar, 

reconhecer, qualificar a relação jurídica cooperativa, através do ato cooperado que será definido 

ou não a tributação do resultado e sua destinação” (PATRICIO, 2016, p. 25). 

Os atos não cooperativos são caracterizados por aqueles que a cooperativa realiza em 

seu próprio nome com não associados.  

 

2.6.8 Tratamento Tributário 

 Como descrito no artigo de Girotto e Silva (2019, p. 5) “[...] planejamento tributário das 

sociedades cooperativas, os tributos diretos possuem importância no regime tributário frente 

aos atos cooperados”. 

Deve-se estar claro que há diferenças entre o tratamento tributário entre empresas e 

cooperativas, contudo deve ter o entendimento que a Constituição não concedeu isenção 

tributária as cooperativas, além do mais é vedado ao órgão público instituir impostos que não 

sejam isonômicos (COSTA, 2018). A diferença da tributação dos atos cooperativos é explicado 

por Costa, Soares e Martins: 

 

Em relação os atos considerados cooperativos, há o gozo de não incidência do IR e 

isenção do recolhimento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), não 
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obstante, essa isenção não se aplica às sociedades cooperativas de consumo, bem 

como às transações realizadas fora de seu objeto social (2015, p. 5). 

 

Também é necessária melhor compreensão do tratamento tributário do Imposto de 

Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Assim, Girotto e Silva 

explicam que: 

 

A Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelece no seu art. 15 que são 

consideradas isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e 

científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido 

instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem 

fins lucrativos (2019, p. 5). 

 

Para obter as isenções de IRPJ e CSLL previstas para as cooperativas referem-se 

somente aos atos praticados com os seus associados e relativos ao objeto social previsto no 

estatuto, Girotto e Silva (2019). Ainda para Girotto e Silva (p. 5, 2019) “atos iguais àqueles 

praticados por outras sociedades com fins lucrativos e, portanto, passíveis de apuração e 

tributação do IRPJ e da CSLL, nos moldes previstos pela legislação tributária”. 

É também necessário analisar a relação tributária no PIS e do COFINS na incidência na 

carga tributária das cooperativas. Para Costa, Soares e Martins 

 

[...] art. 79 da Lei 5.764/71, ao instituir que o ato cooperativo não implica em 

operações de mercado, entende-se que as cooperativas não auferem lucro e nem geram 

receitas passíveis de serem tributadas pelo PIS e pela COFINS, uma vez que os 

rendimentos são repassados aos seus cooperados (2015, p. 9). 

 

Contudo, com a promulgação da Medida provisória Nº 2.158-35 de 2001 a COFINS 

passou por alterações sobre a sua incidência, Girotto e Silva (2019). E de acordo com Costa, 

Soares e Martins (p. 9, 2015) “Com o aditamento da Lei 9.718/98 e edição da Medida Provisória 

nº 1.858-6/99, as cooperativas passaram a ser contribuintes do PIS também [...]” 

Para um melhor entendimento, o fato pelos quais as sociedades cooperativas não 

possuírem a finalidade de obtenção de lucro não reflete que as mesmas sejam isentas de todos 

os tributos. A tabela a seguir demonstra quais são os tributos pagos pelas cooperativas, 

diferenciando os atos cooperativos e atos não cooperativos. 
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Quadro 1: A incidência dos tributos nas sociedades cooperativas 

Atividade IRPJ CSLL ICMS PIS COFINS IPI ISS 

Atos cooperativos   X X X X X 

Atos não 

cooperativos 

X X X X X X X 

Fonte: Girotto e Silva, 2015. 

Diante disso, é importante destacar que este tratamento tributário diferenciado das 

cooperativas precisa ser observado em seus demonstrativos contábeis. Para isso existem 

normas, segundo Patricio (p. 45, 2016) “Práticas Contábeis adotadas no Brasil, [...] que regem 

o sistema Cooperativo é a NBC. T 10.8 do Conselho Federal de Contabilidade, específicos para 

as Sociedades Cooperativistas”. 

São as normas contábeis que norteiam a elaboração das demonstrações das cooperativas, 

na qual estabelece a segregação do ato cooperativo e ato não cooperativo. Para Medeiros (p. 38, 

2016) “a NBC T 10.8 - IT – 01 sobre Entidades Cooperativas [...], as cooperativas deve conter 

dois tipos de demonstrações, uma contendo os atos cooperativos e outra contendo os atos não 

cooperativos”. 

Diante isso Medeiros (2016) introduz como definição de ingressos ou receitas, recebidas 

ou não, obrigatoriamente o que vem de associados e os dispêndios ou despesas incorridas, pagas 

ou não, também vindas de transações com associados, resultando em Sobras ou Perdas no final 

do exercício. 

 

2.6.9 Fundos Obrigatórios  

As sociedades cooperativas são obrigadas a constituir fundos obrigatórios, de acordo 

com a Lei 5.764/71 (BRASIL, 1971) deverão ser instituídos:   

 a. FATES - Fundo de Assistência técnica, educacional e social,  destinado à prestação 

de assistência aos cooperados e seus familiares; 

b. Fundo Reserva; 

c. Outros fundos que a assembleia criar.  

Ainda segundo a Lei n° 12 460/12, prevê no Art. 7° que as Cooperativas de trabalho 

podem criar através de assembleia outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados 

a fins específicos, fixando o modo de formação, custeio, aplicação e liquidação (BRASIL, 

2012). 
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Sobre o Fundo de Assistência, Técnica, Educacional e Social (FATES) deverá ser 

constituído por pelo menos 5% das sobras líquidas, no qual deverão ser destinados a aplicações 

ou investimentos em benefícios dos associados e seus familiares. Também poderá ser utilizado 

esse recurso para os empregados da cooperativa (SANTOS, 2012). 

O Fundo Reserva tem natureza econômica, visando evitar destinado a reparar perdas e 

atender ao desenvolvimento de suas atividades. O Fundo deve ser constituído com 10% (dez 

por cento) no mínimo das sobras líquidas do exercício (BÜTTENBENDER, 2009).  

A intenção dos cooperados de manter os recurso na cooperativa é principalmente através 

da criação de fundo e reservas, para Santos (2012, p. 61) “é a maneira de reter recurso dos 

associados para o benefício futuro dele mesmo, por cobrir perdas durante um ou mais exercício 

sociais”. Tais procedimentos têm o intuito de criar uma espécie de manutenção dos valores 

referente ao capital investido do associado na cooperativa.  

  

2.7 CONTABILIDADE E AS COOPERATIVAS 

 A contabilidade é uma ferramenta para a tomada de decisão por evidenciar informações 

sobre a posição financeira da entidade, possibilitando a predição de eventos que possam alterar 

seu patrimônio, é através da contabilidade que ocorre o registro, mensuração informação da 

cooperativa, proporcionando aos cooperados uma visão adequada da cooperativa (SANTOS, 

2012). 

 As sociedades cooperativas respondem à legislação própria que possuem peculiaridades 

próprias, segundo Londero expõe que:  

 

contabilidade das sociedade cooperativas é influência por diversas entidades e órgão 

regulamentadores e fiscalizadores, sendo principalmente relacionada às influência da 

Lei n° 5.764/71, que regulamenta as cooperativas no Brasil, Conselho Federal de 

Contabilidade, Leis Tributária, resoluções do Conselho Nacional do Cooperativos, a 

Organização das Cooperativas Brasileira, Serviços Nacional de Aprendizagem do 

cooperativismo, dentre outros agentes reguladores, como o Banco Central do Brasil 

(2016, p. 50). 

 

As duas principais legislações contábeis que se aplica à contabilidade de cooperativas 

são:  

O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a Norma Brasileira de 

Contabilidade (NBC T) 10.8 em 2001, que instituiu os Aspectos Contábeis Específicos em 

Entidades Cooperativas (NBC, 2001).   
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O Conselho Federal de Contabilidade em 2012, apresentou através da Resolução n° 

1409/12, Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 - Entidade sem finalidade de Lucro 

consolidada em 21 de agosto de 2015 (NBC, 2015).   

As demonstrações contábeis para as sociedades cooperativas são consideradas 

adaptações daquelas das sociedades lucrativas, são elas Balanço Patrimonial (BP), 

Demonstração de Sobras ou Perdas (DSP), Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC e 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), acrescida das Notas Explicativas 

(LONDERO, 2016).  

 

2.7.1 Balanço Patrimonial 

O Balanço patrimonial das cooperativas deve evidenciar os componentes patrimoniais, 

possibilitando aos cooperados a adequado entendimento das posições patrimoniais e financeiras 

comparadas com o exercício anterior, constituído por ativo, passivo e Patrimônio Líquido 

(SESCOOP, 2015). 

A contabilidade apresenta a função primária de informar os interessados da cooperativa, 

assim é através do Ativo que compreende os bens e os direitos da sociedade, capaz de gerar 

benefícios futuros. Já o passivo corresponde às origens de recurso aplicados no ativo 

representando às obrigações com terceiros (SANTOS, 2012). 

Como citado por Londero anteriormente, o Balanço patrimonial é considerado uma 

adaptação das sociedades lucrativas. É diante isso que a NBC T 10.8 institui orientações sobre 

a denominação de algumas contas diferenciando sociedade cooperativa e sociedade de capital: 

 

- A conta Capital, item 3.2.2.12, I, da NBC T 3.2, será denominada Capital Social; 

- A conta Lucros ou Prejuízos Acumulados, item 3.2.2.12, III, da NBC T 3.2, será 

denominada Sobras ou Perdas à Disposição da Assembléia Geral;  

- Os fundos previstos na legislação ou nos estatutos sociais, nesta norma, são 

denominados Reservas (NBC, 2001). 

 

O Balanço Patrimonial da Sociedade Cooperativa ficará, então, conforme o quadro 2:  
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Quadro 2: Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Disponível 

Clientes 

Créditos com Associados 

Perdas e Prejuízo a Receber 

Adiantamentos 

Fornecimento de Bens 

Financiamentos 

Outros Créditos 

Investimentos Temporários 

Estoques 

Operações com Associados 

Operações com Terceiros 

Produtos Industrializados 

Bens Fornecidos à Associados 

Almoxarifado 

Despesas e Dispêndios Antecipados 

Fornecedores 

Empréstimos e Financiamentos 

Obrigações com Associados 

Sobras a Distribuir 

Juros sobre Capital Social a pagar 

Remuneração / Produção a Pagar 

Adiantamento Pró-labore a pagar 

Capital Social a restituir 

Obrigações Fiscais 

Outras Obrigações 

Provisões 

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante 

*Realizável a Longo Prazo 

Créditos e Valores 

Investimentos Temporários a Longo Prazo 

Despesas e Dispêndios Antecipados Depósitos 

Judiciais 

*Permanente 

- Investimentos 

Entidades Cooperativas 

Entidades Não Cooperativas 

- Imobilizado 

- Intangível 

- Diferido 

*Exigível a Longo Prazo 

Empréstimos e Financiamentos 

Retenções Contratuais 

Provisões 

 *Patrimônio Líquido 

*Capital Social 

*Reserva de Sobras 

Reserva Legal 

FATES 

Reservas Estatutárias 

*Sobras / Perdas à Disposição da AGO 

*Perdas Não Cobertas pelos Cooperados 

Total do Ativo Total do passivo mais patrimônio líquido 

Fonte: Santos (2012, p. 110) 

 É através da assembleia geral ordinária realizadas nos três primeiros meses após o 

termino do exercício social, que o Conselho Fiscal emite parecer sobre o Balanço, após isso, os 

associados também fazer a aprovação ou não do mesmo (BRASIL, 1971). 
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2.7.2 Demonstração de sobras ou perdas  

A NBC T 10.8 sugere a denominação a seguir: 

 

A denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 é alterada para 

Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual deve evidenciar, separadamente, a 

composição do resultado de determinado período, considerando os ingressos 

diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das receitas, custos e despesas do ato 

não-cooperativo, demonstrados segregadamente por produtos, serviços e atividades 

desenvolvidas pela Entidade Cooperativa (NBC, 2001); 

  

A demonstração de sobras ou perdas tento o objetivo de evidenciar, separadamente a 

composição do resultado de determinado período, contabilizando os ingressos e diminuídos dos 

dispêndios do ato cooperativo e das receitas, custo e despesas do ato não cooperativo, 

apresentando de forma segregada por produto, serviço ou atividade desenvolvida (SESCOOP, 

2015). 

 A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade estabelece que as movimentações 

financeiras através de atos cooperativos tejam a seguinte denominação, Santos (2012, p. 117) 

“a cooperativa apresentará ingresso, em vez de auferir receitas, e dispêndios, no lugar de 

despesas; como resultado, poderá incorrerem sobras ou perdas durante o exercício”. Ainda a 

NBC T 10.8 (NBC, 2001) apresenta que as sobras do exercício, após as destinações legais e 

estatutárias, devem ser dispostas à Assembleia Geral para deliberação. 

  

2.7.3 Formação do resultado 

De acordo com o Art. 87 da Lei 5.764/71 determina que os resultados com as operações 

da cooperativa com associados e não associados devem ser contabilizados em separado, de 

forma que o molde permita o cálculo a de incidência de tributos (BRASIL, 1971). 

A cooperativa no final do Exercício deverá apurar suas operações segregando as 

atividades relacionadas a atos cooperativos e atos não cooperativos. A cooperativa poderá 

apurar “sobras” ou “perdas”, compostos por “ingressos” e “dispêndios”, relativos ao ato 

cooperativo; e “lucro” o “prejuízo” relativos aos atos não cooperativos (SANTOS, 2012).  

É possível compreender que a diferença entre ingressos e dispêndios através dos atos 

cooperativos encontra-se sobras ou perdas e a diferença entre receitas e despesas através dos 

atos não cooperativos encontra-se lucro ou prejuízo.  
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2.7.4 Lucro ou Prejuízo 

O resultado líquido positivo decorrente do Ato não cooperativo denomina-se Lucro do 

Exercício, e deve ser destinado integralmente para a reserva de assistência técnica, educacional 

e social FATES, não podendo ser rateado entre os associados (SANTOS, 2012). 

O resultado negativo do Exercício denomina-se prejuízo (SANTOS, 2012). De acordo 

com a Lei nº 5.764/71 em seu Art. 89º os prejuízos do exercício deverão ser cobertos com 

recursos provenientes do Fundo de Reserva e caso seja insuficiente, será mediante rateio entre 

os associados, de acordo com os serviços usufruídos (BRASIL, 1971). 

O resultado líquido decorrente do ato não-cooperativo, quando positivo, deve ser 

destinado para a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, não podendo ser objeto 

de rateio entre os associados. Quando negativo, deve ser levado à Reserva Legal e, se 

insuficiente sua cobertura, será rateado entre os associados (SESCOOP, 2015). 

 

2.7.5 Sobras e perdas 

A diferença positiva entre os Ingressos e Dispêndios do Ato-Cooperativo são 

consideradas Sobras do Exercício, no qual deverão ser destinadas à formação das Reservas 

Legais. No mínimo 10% das sobras deverão ser destinadas à Reserva Legal, no mínimo 5% ao 

FATES e demais fundos estatutários criados em assembleia. Após, forma-se com o valor 

restante as Sobras Líquidas (SANTOS, 2012). 

Após sofrerem as destinações legais e estatutárias, a sobras devem ser postas à 

disposição da Assembleia Geral para deliberação, da mesma forma as perdas líquidas, quando 

a reserva legal é insuficiente para sua cobertura, serão rateadas entre os cooperados da forma 

estabelecida no estatuto social,  não devendo haver saldo pendente ou acumulado de exercício 

anterior (NBC, 2001).   

A diferença negativa entre os Ingresso e Dispêndios do Ato Cooperativo é considerada 

as perdas do exercício, este valor negativo é absorvido pela Reserva Legal, quando este não for 

insuficiente será debitado no Patrimônio Líquido na conta Perdas Não Coberta pelos 

Cooperados e após a assembleia serão rateados entre os sócios de acordo com o Estatuto Social 

no qual serão registradas individualmente (SANTOS, 2012). 

Independente de sobras ou perdas ao final do exercício, na cooperativa é de 

responsabilidade dos associados. Para fins de rateio dos dispêndios, perdura para os demitidos, 
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eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício social em que ocorreu o 

desligamento (SESCOOP, 2015). 

 

2.7.6 Distribuição das sobras e rateio das Perdas 

As sociedades cooperativas são criadas para prestar serviços aos associados, 

distinguindo-se das demais sociedades por algumas características, uma das principais 

características é que o associado possua retorno das sobras líquidas do exercício, 

proporcionalmente às operações realizadas por ele, salvo deliberação em contrário da 

assembleia Geral (BRASIL, 1971). 

De acordo com Santos (2012), o Conselho de Administração pode sugerir formas de 

como distribuir sobras aos associados proporcionalmente de acordo com sua participação na 

Cooperativa ou a Assembleia Geral por escolher por reter toda a sobra para constituição de 

reservas ou votar para que não ocorra a distribuição por não haver recurso na cooperativa.  

 A Lei nº 12.360/12 das Cooperativas de Trabalho estabelece que o destino das sobras 

líquidas ou o rateio dos prejuízos, será decidido exclusivamente na Assembleia Geral Ordinária 

(BRASIL, 2012). 

A apuração do rateio das sobras líquidas e prejuízos ocorre proporcionalmente por 

operações realizadas pelos sócios, Santos explica que:  

 

Logo, uma sociedade cooperativa que tenha atividade diversificada, poderá apresentar 

sobras num setor e perdas noutro, o que significa dizer que alguns cooperados poderão 

receber retorno de sobras e outros serem responsabilizados pelas perdas. Aliás, seria 

injusto que os associados que participam das atividade viáveis, assumissem as perdas 

decorrentes das demais atividades deficitárias, nas quais esses associados não tiveram 

participação (2012, p.136).  

 

Cabe sempre aos associados decidirem a respeito da distribuição, cabendo a eles mesmo 

sugerirem outras propostas caso reprovado pela maioria as propostas apresentadas.   

 

2.7.7 Encerramento do Exercício  

É ao final do exercício que são gerados os demonstrativos contábeis. Tem como objetivo 

apurar lucros ou prejuízos decorrente das operações realizadas em um determinado período, a 

fim de demonstrar a situação patrimonial em determinada data, como a natureza e valor dos 

bens, direitos, obrigações e as contas representativas da situação líquida e também é um 

importante informativo aos administradores (REIS, 2009). 



34 

 

 

As demonstrações contábeis devem ser divulgadas com o objetivo de fornecer aos 

associados um conjunto mínimo de informações para possibilitar o conhecimento e análise da 

situação da cooperativa (SANTOS, 2012). 

Conforme a NBC T 10.8 as demonstrações contábeis devem ser complementadas por 

notas explicativas que contenham, pelo menos, as seguintes informações (NBC, 2001): 

 - Contexto operacional da Cooperativa; 

- Atividades desenvolvidas pela Cooperativa; 

- Forma de apresentação das demonstrações contábeis; 

- Principais práticas contábeis adotadas; 

- Apresentação analítica dos principais grupos de contas, quando não apresentados no 

balanço patrimonial; 

- Saldo (ativos e passivos) e transações (receitas e despesas) com partes relacionadas 

que não sejam associados, com desdobramento conforme a natureza das operações 

 - Entre outras. 

Visando fomentar os princípios do cooperativismo, a cooperativa deve praticar todas 

estas operações estabelecidas, a fim de proporcionar aos associados educação, formação, 

informação e o principal que é desempenhar benefícios econômicos. 
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3 METODOLOGIA 

A escolha deste tema, ocorreu pela iniciativa de buscar o entendimento sobre o 

cooperativismo, especialmente verificar a formação e como ocorre a distribuição das sobras da 

cooperativa estudada. Para a efetivação deste estudo, foram utilizados os métodos e técnicas 

científicas para conseguir atingir os objetivos. Para Gerhardt e Silveira (2009) a metodologia 

científica é o estudo sistemático e lógico dos métodos empregados nas ciências, seus 

fundamentos, sua validade e sua relação com as teorias científicas.  

De acordo com Gil (2010), pode-se definir como pesquisa o processo racional e 

sistemático de desenvolvimento científico que tem como objetivo descobrir respostas para 

problemas através de procedimentos científicos.  

A finalidade da pesquisa para Selltiz et. al (apud MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 17) 

é “descobrir respostas para questões, mediante a aplicação de métodos científicos.” Ainda para 

concluir Cervo e Bervian (2002, p. 24) complementar explanando que “O método é apenas um 

conjunto ordenado de procedimento que sempre mostraram eficiente, ao longo da história, na 

busca do saber.”  

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Ao observar à tipologia do delineamento do presente estudo, a pesquisa foi classificada 

em três conglomerados sendo: objetivos, procedimentos e tratamento e análise dos dados. Os 

objetivos de pesquisa tratam-se do tipo descritiva, quanto aos procedimentos considera um 

estudo de caso e a abordagem do problema uma pesquisa qualitativa e quantitativa.  

Quanto à natureza, o estudo foi caracterizado como teórico-prática. A pesquisa teórica 

tem como fundamento obter informações quanto ao cooperativismo, sobre as leis e normativas 

que devem ser aplicadas para encontrar o resultado da cooperativa no final do exercício. E 

prático pois foi analisado anualmente os resultados e como foi distribuído aos sócios ao final 

do exercício, demonstrando através de gráfico e tabelas elaboradas. É com o estudo teórico 

encontra-se conhecimento para a elaboração concreta do estudo prático.   

Quanto ao objetivo, o presente estudo evidenciou de uma forma de fácil compreensão 

aos associados, como a contabilidade encontra o resultado do exercício e a análise da 

distribuição do resultado. A pesquisa segundo Gil (2010) pode ser classificada em três grandes 

grupos: exploratórias, descritivas e explicativas. O presente estudo foi classificado como 
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descritivo pois descreve os procedimentos utilizados para a apuração do resultado e como 

ocorre a distribuição de acordo com o resultado do exercício.    

O objetivo determina o caráter da pesquisa, para Gerhardt e Silveira (2009, p. 67) 

“Pesquisas descritivas: são realizadas com o intuito de descrever as características do fenômeno. 

Conforme Köche (2016) a pesquisa descritiva analisa duas ou mais variáveis de um fenômeno 

sem modificar. Para compreender melhor as pesquisas descritivas têm como objetivo descrever 

característica identificando possíveis relações entre as variáveis assim como determinar a 

natureza dessa relação (GIL, 2010). 

Os procedimentos técnicos trata-se da realização de um estudo de caso relacionado a 

Cooperativa de Trabalho de Recicladores situada na cidade de Santa Cecília do Sul- RS. De 

acordo com Gil (2010, p 37) “O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências biomédicas e sociais”. Primeiramente fez uma classificação e coleta das 

informações para a pesquisa, seguidamente da análise dos indicadores e elaboração das análises 

encontradas. Para Gil (2010), executar um estudo de caso é menos rigoroso que os demais 

delineadores.  

Um estudo de caso é uma investigação empírica que estuda um fenômeno dentro do seu 

contexto: “Os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coleta dados. Isto 

é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e a inserção do caso em seu 

contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos resultados (GIL, 2010, p. 119)”.   

A presente pesquisa por fim é classificada como sendo qualitativa, pois a mesma 

apresenta aspectos que se enquadram nesta definição. Segundo Gerhardt e Silveira (2009) a 

pesquisa qualitativa não necessariamente é baseado em números, e sim em uma compreensão 

de um grupo social ou organização.  

A pesquisa qualitativa responde a um universo de significados, que corresponde aos 

processos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. De acordo com 

Oliveira (2011. p. 80) “o método qualitativo difere, em princípio, do quantitativo por não 

empregar um instrumental estatístico como base do processo de análise de um 

problema”.  Ainda conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) “a pesquisa qualitativa preocupa-

se, portanto, com aspectos da realidade que não pode ser quantificado, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”.  

Encontra-se com a pesquisa qualitativa relações entre as variáveis, analisando o 

comportamento da cooperativa quanto ao seu resultado, além de que maneira ocorre a 

distribuição do resultado.  
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Além disso, a presente pesquisa foi considerada quantitativa, no qual se caracteriza que 

todas as informações podem ser quantificável.  Para Gerhardt e Silveira (2009, p. 34) pesquisa 

quantitativa “Enfatiza a objetividade, na coleta e análise dos dados, analisa os dados numéricos 

através de procedimentos estatísticos”. 

Assim, o método quantitativo utiliza-se instrumentos estatísticos no tratamento dos 

dados, o que significa traduzir em números as informações para organizá-las. 

  

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O presente estudo foi realizado na Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de 

Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul/RS (COPERCICLA). A constituição 

da cooperativa ocorreu em 2003 com 12 pessoas. Com a união do grupo a cooperativa foi 

crescendo e atualmente conta com 130 sócios, divididos em 3 unidades de triagem de lixo em 

Santa Cecília do Sul, Sananduva e Maximiliano de Almeida, situados na microrregião de Passo 

Fundo, no noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

A área de abrangência da cooperativa atualmente é de 20 municípios com contratos 

diretos contando com uma frota de 10 caminhões. A maioria dos cooperados são pessoas da 

área rural ou do meio urbano que não possuem escolaridade, alguns simplesmente não sabem 

ao menos escrever o nome.  

A justificativa pela escolha desta cooperativa é pela fácil obtenção de dados a respeito 

da cooperativa pelo autor da pesquisa. Além de observar que as cooperativas de trabalho ainda 

são possuem muito preconceito da sociedade, assim esta pesquisa limita-se em demonstrar que 

este ramo de cooperativa é rentável o retorno financeiro para o sócio igual às outras 

cooperativas.  

A escolha por analisar o período entre 2010 e 2019 se deu pelo motivo de ser o período 

pelo qual a cooperativa obteve o maior crescimento em números de associados. Visto que entre 

esse período ocorreu vários fatores que influenciaram no resultado da cooperativa, como por 

exemplo a promulgação da Lei 12.460/12.  

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

Nesta etapa do estudo são descritos os procedimentos utilizados para a obtenção dos 

dados, as informações necessárias para a continuidade da pesquisa.  
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Inicialmente ocorreu um levantamento bibliográfico, sendo usado o acervo de pesquisa 

a Biblioteca da FAT, Livros do SESCOOP/RS e também livros, artigos e revistas online. Este 

levantamento foi utilizado para o embasamento teórico dos assuntos relatados no estudo de 

caso, e com o intuito de melhor conhecimento sobre campo da pesquisa. 

O levantamento bibliográfico tem o intuito de levantar conhecimento disponível na área. 

Segundo Köche (2016, p. 122) “a pesquisa bibliográfica é a que se desenvolve tentando explicar 

um problema, utilizando o conhecimento disponível a partir de teoria públicas em livros e obras 

congêneres.” Ainda a pesquisa bibliográfica é realizada com o propósito de obter informações 

e conhecimentos prévio, no qual se busca domínio perfeito sobre o tema (CERVO E BERVIAN, 

2002). 

Os instrumentos utilizados para a coleta dos dados para a pesquisa foram através dos 

dados financeiros e contábeis anuais da Cooperativa de trabalho dos Recicladores de Resíduos 

orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul/RS dos períodos de 2010 até 2019, além de 

atas e outros documentos que foram possível identificar como foi apurado e votado as 

distribuições das sobras do exercício. Estes dados serão disponibilizados pela cooperativa. Para 

Gil (2010, p. 121) “a consulta a fontes documentais é imprescindível em qualquer estudo de 

caso”. 

O levantamento de dados ocorreu através da análise dos demonstrativos contábeis, 

Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Resultado do Exercício, Demonstrativos de Sobras ou 

Perdas Acumuladas, Atas, Estatuto Social e Regimento Interno.  

 A demonstração dos resultados obtidos teve o intuito de identificar de forma clara e 

objetiva de maneira que a mensagem repassada seja entendida por todos os associados. Assim, 

destaca-se a importância do entendimento das contas e dados que envolvem a formação e 

distribuição das sobras para a cooperativa e os cooperados. 

 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados e documentos foram agrupados, assim foi realizada a organização dos dados 

nos quais foram organizadas e classificadas, a fim de proporcionar uma melhor visualização e 

identificação dos números. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 81) “a análise tem como 

objetivo organizar os dados de forma que fique possível o fornecimento de respostas para o 

problema proposto”. 
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Após os dados coletados foram transferidos para uma planilha eletrônica com a 

tabulação de todos os dados coletados, para a padronização da visualização das informações 

apresentadas, demonstrando os resultados de forma clara e concreta, para que os cooperados 

tenham o entendimento sobre a formação e distribuição das sobras durante o período analisada 

da cooperativa estudada.  

Com os dados organizados, os indicadores passaram pela interpretação dos dados, 

através de Gráficos para compreensão do um resultado. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 APRESENTAÇÃO DA UNIDADE DE ESTUDO  

4.1.1 Histórico e Caracterização da Cooperativa  

A Cooperativa foi constituída em 11 de julho de 2003, mas a forma de trabalho coletivo 

dos que hoje integram a cooperativa, remonta a outros anos. Em 1991 um grupo de oito famílias 

de pequenos agricultores constituiu uma associação na forma de Condomínio Rural, 

objetivando evitar o êxodo rural e dar sustentabilidade a essas famílias. O grupo sempre buscou 

alternativas diferentes para seus integrantes com várias iniciativas no meio rural. Com a 

mecanização da agricultura veio também a baixa necessidade de mão de obra no setor agrícola.  

A ideia de reciclar surgiu em 1997 junto ao poder público da região, no ano de 2000 um 

consórcio de prefeituras viabilizou a constituição de uma central de triagem com equipamentos 

para operacionalização. Inicialmente contava com 12 pessoas trabalhando com o objetivo 

proporcionar rendas as famílias preservando o meio ambiente.   

A constituição da cooperativa surgiu naturalmente no ano de 2003 diante do espírito 

empreendedor e de cooperação das 24 pessoas fundadoras. No ano de 2007 foi assinado o 

convenio de concessão de uso do empreendimento.  

Atualmente, a cooperativa está com 130 associados em plena atividade, processa em 

média 1.300 toneladas de lixo ao mês, atendendo 100 mil habitantes. A COPERCICLA faz o 

trabalho de coleta, Triagem, compostagem e destinação final dos municípios de Charrua, 

Floriano Peixoto, Ciríaco, Ibiaça, Santa Cecilia do Sul, Agua Santa, Paim Filho, Maximiliano 

de Almeida, São João da Urtiga, Estação, Sertão e Capão Bonito do Sul e Tapejara e o 

recebimento, triagem, compostagem e destinação final dos municípios de Vila Lângaro, Mato 

Castelhano, Muliterno, Caseiros Carlos Gomes e Santo Expedito do sul. No município de 

Sananduva com triagem dos resíduos e o controle do aterro, atendendo a Lei nº 12.305, Política 

Nacional de Resíduos Sólidos de forma efetiva e exclusiva. 

 

4.2 ORGANOGRAMA DO DESTINO DAS SOBRAS E PERDAS 

 É importante destacar que o organograma da cooperativa é parte estratégica da 

cooperativa, é através dela que pode se observar o fluxo das sobras. Após analisar a cooperativa 

estudada observou-se a estrutura organizacional que acontece sempre ao final do exercício para 
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demonstrar de que modo se forma e distribui as sobras da cooperativa, observando as leis e o 

estatuto.  

 A Figura 1 tem o objetivo de demonstrar o organograma entre o período do encerramento do 

exercício, no último dia do ano, até a aprovação da assembleia.  

                                                                  Figura 1: Organograma 

 
Fonte: Autor (2020) 

Ao final do exercício, no último dia do ano, todas as receitas obtidas durante o ano 

devem ser classificadas de acordo com sua natureza. Assim a contabilidade da cooperativa 

separa no demonstrativo de resultado todas as movimentações referentes aos atos cooperativos 

e ato não cooperativo. 

É então, ainda no próprio demonstrativo de resultado que consta o resultado do 

exercício, deste modo, se o resultado dos Atos Cooperativo for positivo, serão obtidas sobras, 

e se o resultado for negativo será encontrada perdas. No caso nos atos não cooperativos, o 

resultado obtido positivamente será encontrado Lucros, e se for obtido resultado negativo será 

Prejuízo. Desta forma, a cooperativa pode obter 2 tipos de resultado, pode ser que seja Lucro 

em um tipo de natureza e Perdas em outro. É importante observar tais nomenclaturas para 

ocorrer a distribuição.  



42 

 

 

Contudo, antes da distribuição, as demonstrações encerradas deverão ser aprovadas por 

Assembleia Geral Ordinária até o terceiro mês no ano, convocadas por um Edital. Durante a 

Assembleia são apresentados de uma forma bruta todos os resultados dos demonstrativos, é 

nesse momento, que o Conselho Fiscal expõe o seu parecer, de modo que os mesmos estiveram 

durante todo o tempo do exercício observando e analisando as contas de forma minuciosa para 

que haja segurança aos associados. Ainda, o Conselho de Administração também manifesta um 

relatório que deve condizer para a obtenção dos resultados obtidos.  

Diante disso, de todas as informações, deve-se colocar em votação entre todos os 

associados para aprovação dos Demonstrativos que compõem a contabilidade da Cooperativa 

daquele Exercício.  

Ao observar o organograma, a cooperativa estudada pode obter 4 diferentes resultados 

ao encerrar o balanço. É por isso que muitas vezes os associados das cooperativas não 

distinguem como se forma os resultados da entidade, primeiro por não compreender o estatuto 

e as leis e segundo pela complexidade de diferenciar todos os processos internos referente aos 

atos cooperativos e aos atos não cooperativos.  

A figura apresenta o fluxograma após a aprovação, indicando os resultados e o que deve 

ser realizado como cada um, apresentando como ocorre a distribuição dos resultados.  

Figura 2: Fluxograma do Rateio 

Fonte: Autor (2020) 
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 Após encontrar os resultados e aprovação do balanço, a contabilidade da cooperativa é 

encarregada de realizar os seguintes lançamentos com os valores encontrados.  

 O resultado obtido como Lucro deve ser destinado integralmente para a Reserva de 

Assistência Técnica Educacional e Social (FATES), não podendo ser rateado entre os 

associados.  

 Caso obtenha Prejuízo serão absorvidas pelas Reserva Legal, caso haja valores 

disponíveis será coberto com a Reserva, caso não haja valor, será rateado entre os sócios. 

 Do mesmo modo, que se houver Perdas, os valores serão absorvidos pela Reserva Legal, 

assim, caso haja valor suficiente será coberto com a Reserva Legal, e ao não haver será rateado 

entre os Sócios.  

 Ao encontrar Sobras, este valor deve observar-se um tratamento diferente. No qual de 

acordo com o Estatuto da cooperativa estudada deve ser encaminhado 5% para o FATES, 10 % 

para a Reserva Legal e 35% para ao Fundo de Desenvolvimento criado pelos próprios Sócios, 

e o restante 50% encaminhado para deliberação da assembleia no qual será rateado entre os 

Sócios.  

Este valor é de responsabilidade dos sócios escolher qual o destino desejado pela 

maioria. Ao observar a cooperativa estudada, as opções mais escolhidas para votação são 

Distribuição, Capitalização e Capital de Giro para a Cooperativa. Após fazer o levantamento de 

todas as opções é colocada em votação para que seja aprovada pela maioria uma opção. 

E ao final de todos esses lançamentos, deverá a contabilidade da cooperativa encaminhar 

o SPED Contábil para a Receita Federal para homologação do balanço do exercício.  

Diante dos fluxogramas apresentados, foi observado a cooperativa estudada para que 

seja possível verificar de maneira clara e objetiva como se forma primeiramente as sobras, e em 

seguida quais são as etapas para sua distribuição, no próximo tópico será analisado os dados 

com a intenção de identificar como as sobras são formadas bem como a relação entre 

sobras/perdas com indicadores econômicos e financeiros da cooperativa.  

 

4.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO  

 Neste presente estudo foi desenvolvido um estudo de caso na Cooperativa de Trabalho 

dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa Cecília do Sul LTDA - 

COPERCICLA.  
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 Inicialmente buscou-se informar como se forma o resultado do exercício, assim o 

gráfico a seguir representa a receita total dos exercícios sociais dos anos estudados classificando 

entre as receitas de Serviços e de Mercadorias. 

Quadro 3: Receitas: Mercadorias e Serviços 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mercadoria 31,4% 31,4% 32,8% 30,4% 37,6% 28,5% 36,6% 36,6% 42,3% 34,5% 

Serviços 68,6% 68,6% 67,2% 69,6% 62,4% 71,5% 63,4% 63,4% 57,7% 65,5% 

Fonte: Autor (2020) 

  Com a análise do quadro 3 é notório observar que sempre os serviços prestados pela 

mão de obra dos cooperados eram mais significativos do que a venda de material reciclável, 

sendo que a prestação de serviço representa uma média de 65,8% e a receita obtida, e com a 

venda de material reciclável compreende em média 34,2% da receita anual. 

 A figura a seguir representa em reais (R$) a receita obtida anualmente de Ingressos com 

Mercadoria e Ingressos de Serviços. 

Figura 3: Ingressos de Mercadoria x Ingressos de Serviço 

 
                   Fonte: Autor (2020) 

  Como se pode observar na figura 3, apresenta que com o crescimento do faturamento 

com a mão de obra (prestação de serviço), também obteve proporcionalmente crescimento com 

a venda de produtos, isso quer dizer que quanto mais a cooperativa prestar serviços, mais ela 

faturará com a venda de materiais. Contudo, há de se observar que no ano de 2015 a receita de 

serviço cresce a receita de mercadorias diminui, e em 2016 a receita de serviço diminui e a 

receita de mercadorias cresce. Isso pode ser observado que a cooperativa pode ter acumulado 
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estoque no ano de 2015, no qual vendeu em 2016. Mediante dos fatos elencados, a geração de 

receita é predominante determina pela prestação de serviço, segmento da Cooperativa de 

Trabalho que é a prestação de serviço, no qual está fortemente relacionada com a receita de 

mercadorias.  

 Para a obtenção do resultado do exercício, deve-se descontar as despesas (dispêndios) 

decorrentes de cada ano, que serão analisadas na figura 4.  

Figura 4: Despesas 

 
                   Fonte: Autor (2020) 

 A figura apresenta em reais R$ o valor de todos os dispêndios que a entidade cooperativa 

teve em cada ano analisado. Assim ao observar a figura 3 que representa o crescimento do 

faturamento podemos concluir que as despesas também crescem.  

 Além disso a figura 4 apresenta o gasto com a remuneração dos Associados (pró-

Labore) do período analisado, também é possível identificar que o crescimento dos dispêndios 

está atrelado ao aumento com o custo da mão de obra para prestar os serviços. A tabela a seguir 

apresenta o quanto influência nas despesas totais.   

Quadro 4: Mão de Obra 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mão de 

Obra 45,7% 49,1% 44,0% 41,2% 35,1% 40,4% 35,8% 32,3% 29,9% 28,2% 

Fonte: Autor (2020) 

 Pode-se observar que o custo com a remuneração dos associados, diminui com o 

decorrer dos anos em relação com os custos totais. Assim conclui que com o aumento dos 
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dispêndios, o custo com a remuneração dos associados diminui, podendo destacar dois fatores 

relacionados, a mão de obra está ficando mais eficiente, como uso de maquinários e 

equipamentos que reduz o custo da mão de obras e também o reajuste superior dos demais 

custos perante a Mão de Obra.  

 Para encontrar como se forma a sobras da cooperativa, deve-se calcular todos os 

Ingressos menos os dispêndios, assim se obtém o lucro líquido do exercício. A figura 5 

apresentar em reais (R$) os valores obtidos em cada ano.  

Figura 5:  Lucro Líquido do Exercício 

 
                   Fonte: Autor (2020) 

 Ao observar a figura 5 observa-se que o Lucro não apresenta um crescimento contínuo 

igualitariamente ao faturamento, uma vez que o valor apresentado no resultado líquido do 

exercício é influenciado por muitos diversos fatores, como; os dispêndios para prestação dos 

serviços, venda de capital, inflação em determinados períodos, e perda e ganhos de contrato de 

prestação de serviço da cooperativa e outros fatores externos relacionados a macroeconomia. 

Assim, a analise anual do lucro do exercício deve considerar a gestão econômica e 

financeira da cooperativa, uma vez que o aumento de receitas pode não resultar em ganhos para 

os associados (tanto remuneração dos serviços, como distribuição de sobras). Nos próximos 

tópicos foram realizadas análises, relacionando os ganhos dos associados com indicadores 

financeiros da cooperativa.  
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4.4 ANÁLISE DA REMUNERAÇÃO DOS ASSOCIADOS 

 Os cooperados são as pessoas que fomentam a cooperativa, participando da gestão e 

utilizando os produtos e serviços da mesma automaticamente geram resultados no final do 

exercício que por sua vez retorna aos mesmos. 

 A figura 6 apresenta o número médio por exercício, visto a rotatividade dos associados. 

Desta forma, foram utilizados os meses de Março e Setembro como base para se extrair um 

número médio de cada ano de associados.   

Figura 6: Número de Sócios

 
                  Fonte: Autor (2020)  

 No levantamento apresentado com o presente estudo de caso, entre os exercícios de 

2010 a 2019, identificou-se o crescimento no número de associados. No ano de 2010 a 

cooperativa tinha 59, já no ano seguinte em 2011, houve um crescimento de 24% totalizando 

73, nos períodos posteriores apenas os anos de 2012 e 2016 obtiveram uma redução de -7 %, 

de 73 associados para 68 e -11% de 84 para 75 associados respectivamente. No ano de 2016 

houve uma redução no faturamento de prestação de serviços de -4,16% o que pode explicar a 

redução na quantidade de associados pela diminuição de serviços prestados.  

Em comparação com isso, com analise na Figura 3 no ano de 2019 obteve um 

crescimento de faturamento com serviços de 72,92%, no qual, no mesmo período obteve um 

crescimento no número de associados de 42%. Nos demais anos, sempre obteve crescimento 

no número de associados, assim entre o ano de 2010 e 2019 obteve um crescimento no número 

de associados de 218%, totalizando 129 associados, no mesmo período entre 2010 e 2019 
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obteve um crescimento no faturamento de prestação de serviço de 468%. Diante isso pode se 

observar um grande fator que influencia na quantidade de sócios, que é o crescimento da receita 

com prestação de serviço.  

 Na figura 7 foi realizada uma análise no crescimento no número de associados para 

identificar o ganho individual em relação ao patrimônio líquido apresentado a seguir. 

Figura 7: Patrimônio Médio 

  
Fonte: Autor (2020) 

 Os associados da cooperativa estudada obtiveram um crescimento na sua 

representatividade perante o patrimônio líquido. No ano de 2010 cada associado possuía um 

Patrimônio de R$10.173,31, tendo em vista que a integralização total da Cota é R$ 400,00 reais, 

a participação na cooperativa multiplicava em 25,5 vezes o capital integralizado pelo sócio. No 

gráfico é notório observar que a cooperativa obteve crescimento até o ano de 2016, neste ano, 

cada associado possuía um patrimônio de R$ 42.357,77. Assim cada associado multiplicava seu 

valor integralizado na entidade em 105,8 vezes. No último ano analisado cada cooperado 

possuía uma representatividade no patrimônio de R$ 24.796,32 no qual sua cota integralizada 

multiplicava em 61,9 vezes o valor investido na cooperativa.  

 As sociedades cooperativas são formada por exclusivamente por sócios, que se unem 

com o propósito em comum. Na cooperativa estudada, cada associado que investia o valor da 

cota na entidade, revertia seu valor em 62 vezes em patrimônios. Além disso, em análise de 

atas, a integralização da cota acontecia em prestação de serviço para a cooperativa no qual 

representava o valor de R$ 400,00. Deste modo, além do associado, receber a remuneração, 

escolher sobre o que fazer som as sobras, também obtinha, através da sua prestação de serviço, 

uma parte na cooperativa, ou seja, um patrimônio que o pertencia.  
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 Outro dado importante, da participação do sócio na entidade no qual representa de que 

forma ocorre a distribuição e agregação de renda do associado é através da análise da renda 

média dos pró-labore dos associados. 

 

Figura 8: Renda Média Pró-labores 

 
Fonte: Autor (2020) 

 Tal índice para se obter uma análise mais minuciosa necessitava um relatório da 

rotatividade do pessoal, contudo, com o gráfico pode se obter que com o crescimento da 

cooperativa cada associado obteve crescimento em sua rentabilidade perante a cooperativa entre 

2010 a 2019 de 47,35 %, entretanto no mesmo período o índice no INPC apresentou 

crescimento acumulado de 75,94 % assim não obtendo ganho real nesse período.  

 Outro indicador que apresenta mais um retorno ao associado é a rentabilidade de retorno 

das sobras de cada associado no ano. A distribuição dos resultados, é a principal forma pelo 

qual o associado percebesse o retorno da cooperativa, é através das sobras apresentadas, os 

associados decidem a forma de distribuição que acharem mais conveniente, assim o conselho 

de administração apresenta aos associados a proposta de distribuição das sobras que sugere a 

forma de distribuição proporcional a sua participação. Cabe aos associados aprovar ou sugerir 

nova proposta, uma vez que os mesmos são donos do negócio. A participação do associado é 

muito importante para o crescimento da cooperativa. 
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Figura 9: Sobras 

 
  Fonte: Autor (2020) 

 Como observa-se na figura 5 apresentada anteriormente referente ao lucro líquido, a 

figura 9 também não possui algo continuo na distribuição do resultado para os associados, 

contudo é importante destacar que a maioria dos anos estudados o retorno das sobras líquidas, 

são maiores que a própria cota integralizada pelo cooperado. 

 Demonstra-se que inúmeras são o retorno para o associado, no qual a sobras sempre são 

as mais perceptíveis, visando agregar valores aos seus cooperados, as cooperativas 

desenvolvem suas atividades com transparência e objetividade. Entretanto como as sobras estão 

relacionadas com o resultado líquido, não é possível provisionar quais serão os resultados, 

devido as inúmeras variáveis para a obtenção do resultado. Contudo a instituição busca sempre 

melhorar os resultados de maneira que solidifique a cooperativa e atenda às necessidades de 

seus associados. 

Contudo a cooperativa cria fundos de maneira que solidifique a instituição, como 

apresentada no organograma, a cooperativa estuda retém parte do resultado do exercício para a 

criação de fundo, apresentados na figura 10. 
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Figura 10: Distribuição das Sobra Líquidas 

 
                   Fonte: Autor (2020) 

 É possível observar que no ano de 2010 a cooperativa não possuía o FATES, instituído 

somente em 2011 no qual representava 5% das sobras líquidas. Também é observado que no 

ano de 2012 o Fundo Reserva foi instituído em 20% e o FATES em 10%, nos demais anos, 

configurou-se no estatuto social, sendo 50% para assembleia, 35% para o fundo de 

desenvolvimento, Fundo Reserva 10% e FATES 5%, dados obtidos através das atas das 

Assembleias Geral Ordinárias. 

 |A figura a seguir, apresenta um crescimento constantes nos Fundos da Cooperativa, 

isso representa o retorno que a cooperativa apresenta aos associados para eventual investimento 

através do Fundo Desenvolvimento e FATES e a segurança contábeis através da Reserva Legal.  

Figura 11: Reservas Estatutárias 
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                   Fonte: Autor (2020) 

 

 A instituição deve estar preparada para eventuais prejuízos que apresentar, assim a 

Reserva Legal é o primeiro amparo da cooperativa para que não precise ser restituído pelo 

associado o prejuízo do exercício protegendo a cooperativa de um possível problema financeiro 

que por ventura possa haver. Desta forma, é mais uma maneira, pelo qual a cooperativa estudada 

distribui aos seus associados garantia de renda, já que a cooperativa passa por uma boa fase 

consequentemente gerando sobras. 

 Além disso, a figura 11 apresenta o crescimento constante com o Fundo de 

Desenvolvimento, este fundo foi instituído pela cooperativa em 2009 com o Objetivo de utilizar 

em ações que promovam o Desenvolvimento da Cooperativa, sendo em aquisições de 

equipamentos, máquinas, obras civis, compra de terreno, veículos, sistemas informatizados e 

outros que o Conselho de Administração julgar necessário. É possível observar que o fundo 

ainda não foi utilizado pelo conselho de administração, visto seu crescimento, deste modo, o 

recurso está disponível para a cooperativa realizar os investimentos necessários. A tendência é 

uma destinação maior das sobras para o fundo de reservas, para uma maior sustentabilidade da 

cooperativa. 

 Na figura a seguir, apresenta o crescimento de imobilizado em relação ao Patrimônio 

Líquido em porcentagem versus o crescimento da renda Média em Porcentagem. 

Figura 12: Imobilização x Crescimento da Renda Média 

 
                      Fonte: Autor (2020) 

 Com a figura 12 é possivel observar que após os periodos que há crescimento da 

imolização da cooperativa ocorre crecimento da renda média dos associados, como ocorre em 
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2011 no qual em 2012 ocorre crecimento na renda, em 2014 no qual ocorre crescimento da 

imobilização e nos 3 anos subsequentes ocorre crescimento, e em 2018 no qual repercurtiu em 

um pequeno crescimento em 2019.  

 Entretanto também se pode concluir que com o crescimento da renda dos associado, 

pode ocorrer menores sobras, logo com um crescimento menor do Patrimonio Líquido, o qual 

influencia na disponibildiade de recursos para serem investidos no crecimento do Imobilizado. 

Essa análise pode indicar que um maior investimento em imobilizado (máquinas e 

equipamentos) sem utilização eficiente destes recursos por parte da cooperativa, pode impactar 

a renda média dos assossiados.  

 Outra importante comparação, que pode ter relação com a fomação das sobras é a 

indentificação da líquides perante a distribuição de sobras em relação ao faturamento líquido, 

apresentadas na figura 13. 

Figura 13: Liquidez Geral x % de distribuição de sobras 

 
                      Fonte: Autor (2020) 

 Diante da figura apresentada em períodos em que há distribuição de sobras maiores, há 

tendência de diminuir a liquides em períodos subsequentes. Assim, quanto maior a liquidez da 

cooperativa menor é a distribuição de sobras aos associados visto que os recursos foram 

aplicados para pagamento do passivo. Entretanto não se pode comprovar que unicamente a 

distribuição de sobras afetam o caixa, mas que podem ter relação direta com o resultado.  

 E para finalizar, buscou-se observar se o aumento do número de sócios reduz o valor 

distribuído para cada associado. Assim o gráfico a seguir apresenta a variação do valor 

distribuído de cada associado, com base no número de sócios em cada exercício.  
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Figura 14: Número de Sócios x Valor Distribuído 

 
                   Fonte: Autor (2020) 

 Ao analisar o gráfico é possível obter a conclusão que o número de sócio não evidencia 

relação direta com os valores distribuídos em cada exercício, embora no ano de 2018 e 2019, 

com o crescimento no número de associados também obteve crescimento no valor distribuído 

não se pode afirmar que há relação devidos os períodos anteriores.  

  

4.5 ANÁLISE GERAL DE RESULTADOS  

As análises feitas buscaram encontrar os resultados da cooperativa para a atender as 

necessidades dos associados. O retorno das sobras inicia através da integralização da quota 

capital de cada cooperado, visando agregar a cooperativa estudada desenvolvimento, buscando 

sempre melhorar os resultados com o intuito de solidificar a cooperativa. Assim os dois pilares 

que dão base para a análise da formação e da distribuição das sobras são a sustentabilidade da 

cooperativa e o associado.  

Desta maneira pode-se afirmar que para a cooperativa gerar receita e consequentemente 

sobras é preciso que os associados usufruam ao máximo dos serviços disponibilizados pela 

instituição. Cabe reconhecer que a distribuição de sobras de uma cooperativa é o 

reconhecimento que o associado se comprometeu com a instituição durante aquele determinado 

exercício, entretanto a cooperativa também restitui o associado mediante outras formas como 

agregar renda e crescimento ao associado. 

Mediante isso, este trabalho apresentou como ocorre a apuração dos resultados da 

cooperativa. Apresentado fluxogramas detalhado de como se apura as sobras do exercício com 

base no Estatuto Social e as Leis das Cooperativa. Evidenciando que após o final do exercício, 
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devem ser segregados as receitas de atos cooperativo e atos não cooperativos com objetivo de 

encontrar se a cooperativa obteve lucro ou prejuízo, ou, sobras ou perdas. Após isto deve ser 

encaminhado á Assembleia Geral para obter aprovação de todos os sócios.  

 O resultado obtido como Lucro, deve ser destinado ao FATES. Caso encontre Prejuízo 

ou Perdas serão absorvidas pela Reserva Legal e se não haver saldo será rateado entre os Sócios. 

Ao obter Sobras, de acordo com Estatuto da cooperativa estudada deve ser encaminhado 5% 

para o FATES, 10 % para a Reserva Legal e 35% para ao Fundo de Desenvolvimento criado 

pelos próprios Sócios, e o restante 50% encaminhado para deliberação da assembleia no qual 

será rateado entre os Sócios.  

 Para a obtenção das Sobras da Cooperativa observou-se o Valor Ingressado com 

Mercadorias e Serviços Prestados, além dos Dispêndios para a obtenção do Resultado Líquido 

do exercício, foi possível observar que o Faturamento da Cooperativa depende da prestação de 

serviço representando 65,8% da receita obtida e a venda de material reciclável representa uma 

média de 34,2% da receita anual. Entretanto, mesmo com o crescimento da Receita, os 

Dispêndios também apresentaram crescimento observando que as Sobras não apresentaram 

crescimento constante.  

 Identificou-se que entre o ano de 2010 e 2019 obteve-se um crescimento no número de 

associados de 218%. Ao observar o Patrimônio Médio de cada associado em 2016 o valor da 

cota-integralizado na entidade multiplicava em 105,8 vezes. No último ano analisado cada 

cooperado possuía uma representatividade no patrimônio de R$ 24.796,32, representando 61,9 

vezes o valor investido na cooperativa. Além disso entre o ano de 2010 e 2019 cada associado 

obteve um crescimento na renda de 47,35%.  

 Também apresentou-se sobre as sobras retornada a cada associa, observou-se variação 

entre os anos, no exercício de 2017 foi obtido o menor retorno, uma média de R$ 130,69 para 

cada associado, contudo em 2011 foi o exercício que apresentou o maior retorno, média de R$ 

1.002,74 para cada associado. No período entre 2010 e 2019 o valor médio distribuído para 

cada associado foi de R$ 494,01.  

 A Cooperativa apresentou que instituiu o FATES em 2011, entretanto nos anos de 2013 

até 2019 mediante a aprovação do estatuto social, destinou das sobras: 50% para assembleia, 

35% para o fundo de desenvolvimento, Fundo Reserva 10% e FATES 5%. Observado os 

indicadores dos fundos, foi concluído que a cooperativa não está utilizando os fundos visto o 

crescimento de maneira constante.  

 Com o levantamento de dados, também foi possível observar indicadores que afetam a 

formação e distribuição de sobras, assim foi possível identificar que após os periodos que há 
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crescimento da imolização da cooperativa ocorre crecimento da renda média dos associados, 

em períodos em que há distribuição de sobras maiores, há tendência de diminuir a liquides em 

períodos subsequentes e que o número de sócio não possuir relação direta com os valores 

distribuídos em cada exercício 
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5 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou a formação e demonstrou a forma de distribuição das sobras 

da Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Resíduos Orgânicos e Inorgânicos de Santa 

Cecilia do Sul (Copercicla) ao longo dos dez anos (2010-2019) estudados enfatizando também 

outros indicadores que mostram o retorno na cooperativa ao associado. 

Como as sociedades cooperativas são formadas por pessoas e com o intuito de ser sem 

fins lucrativos, as cooperativas de trabalho buscam promover o crescimento seus associados. 

Assim alguns retornos além das sobras foram observados neste presente estudo perante aos 

associados. 

Na cooperativa os associados são os “donos do negócio”, possuem participação nas 

decisões. As decisões são aprovadas em assembleia, assim como a proposta de distribuição das 

sobras. A formação do resultado necessitar ser classificada entre atos cooperativos e atos não 

cooperativos, encontrando os resultados de Sobras ou Perdas e Lucro ou Prejuízo 

respectivamente.   

Após o termino do exercício o lucro líquido, o resultado se caracteriza como: 50 % 

encaminhado as sobras, 35% encaminhado para o Fundo de Desenvolvimento, 10 % para a 

Reserva Legal e 5 % para o FATES. As sobras são caracterizadas como os ingressos deduzidos 

dos dispêndios, os quais devem retornar aos seus associados de acordo com os serviços 

utilizados da cooperativa. Para que a cooperativa obtenha sobras é necessário que os associados 

usufruam ao máximo dos serviços oferecidos pela cooperativa. Ainda, nesse período obteve um 

crescimento no número de associados de 218%.   

Apresentou-se também os principais índices financeiro entre os anos de 2010 e 2019 da 

cooperativa estudada, como crescimento do faturamento, a prestação de serviço representando 

uma média de 65,8% da receita e a venda de material reciclável representa uma média de 34,2%. 

Observou-se no ano de 2019 que cada cooperado possuía uma representatividade no patrimônio 

de R$ 24.796,32, representando 61,9 vezes o valor investido na cooperativa. Além disso entre 

o ano de 2010 e 2019 cada associado obteve um crescimento na renda de 47,35%, de R$ 

9.953,31 para R$ 14.666,44.  

Demonstrou também a evolução da distribuição das sobras durante os anos estudados. 

Neste período as sobras tiveram significativas variações como no exercício de 2017 foi obtido 

o menor retorno, uma média de R$ 130,69, e em 2011 foi o exercício que apresentou o maior 

retorno, média de R$ 1.002,74 
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O estudo também apresentou comparações de indicadores que afetam a apuração e a 

perspectiva de distribuição de sobras. Apurou-se que após os periodos que há crescimento da 

imolização da cooperativa ocorre crecimento da renda média dos associados, em períodos em 

que há distribuição de sobras maiores, há tendência de diminuir a liquides em períodos 

subsequentes e que o número de sócio não possuem relação direta com os valores distribuídos 

em cada exercício. 

O intuito do presente estudo foi alcançado de forma clara e objetiva após demonstrar 

como ocorre a formação e distribuição das sobras além de enfatizar demais retornos aos 

associados como a rentabilidade de cada associado e a participação no patrimônio Líquido nos 

anos estudados, 

O estudo proporcionou a compreensão do funcionamento da cooperativa, apresentando 

para os associados um relatório de entendimento da contabilidade. Este estudo pode ajudar na 

reação dos associados com a cooperativa com o entendimento de funcionamento. O estudo 

apresentou-se limitações por abranger uma cooperativa, impossibilitando evidenciar e comparar 

entre mais cooperativa.  

Este estudo não tem a pretensão de esgotar o assunto abordado, cabendo novas pesquisas 

ligadas ao cooperativismo de trabalho, os estatutos sociais destas cooperativas e suas formas de 

distribuição de sobras. 
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