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RESUMO 
Conforme os princípios cooperativistas, a riqueza gerada através das atividades, tendem a 

ficar na região onde estão inseridas, auxiliando no desenvolvimento local. Nesse sentido, essa 

pesquisa faz um estudo de caso quali-quanti, na qual buscou-se, por meio de informações 

contábeis, elaborar a Demonstração do Valor Adicionado – DVA de uma cooperativa de 

crédito, entre os anos de 2011 e 2013, a fim de descrever o destino da riqueza gerada e a 

evolução da distribuição do valor adicionado. Durante o desenvolvimento da pesquisa, não foi 

localizado um modelo de DVA oficial recomendado para cooperativas de crédito, assim, foi 

ajustado um modelo de DVA de acordo com a sugestão do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC e pesquisas já realizadas. Após elaboração e análise da DVA, foi possível 

avaliar a evolução do valor adicionado e a forma como foi distribuído. A pesquisa revela que 

a distribuição do valor adicionado que retorna aos associados em forma de juros ao capital 

próprio e distribuição das sobras, apresentou uma evolução de 110,66% no período analisado. 

Na análise vertical, verificou-se que a remuneração ao capital próprio, apresentou a proporção 

em relação à distribuição total da riqueza gerada de 27,40% em 2011, 25,66% em 2012 e 

27,59% no ano de 2013. A participação da distribuição da riqueza em forma de pagamento de 

salários, encargos e benefícios aos colaboradores apresentou a maior proporção, em 2011 foi 

de 40,36%, em 2012 passou para 42,53%, e em 2013 foi de 40,07% sobre toda riqueza 

distribuída. Estes números corroboram com o aspecto preconizado pelo Cooperativismo de 

que a riqueza catalisada pela entidade é distribuída no local em que está instalada. 

 

Palavras-Chave: Demonstração do Valor Adicionado; Análise Vertical e Horizontal; 

Cooperativas de Crédito Rural. 
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1 INTRODUÇÃO 
Historicamente, o cooperativismo teve seu início em 1844 na Inglaterra, no período da 

Revolução Industrial. Para discutir o desemprego e salários baixos, 28 tecelões se reuniram 

para, em conjunto, viabilizar a melhora nas condições de vida de seus sócios, através da 

Associação dos Probos Pioneiros de Rochdale. Nesse período, foram sistematizadas regras 

fundamentais e princípios para nortear o funcionamento das cooperativas, que passaram por 

revisões ao longo dos anos (SANTOS; GOUVEIA; VIEIRA, 2008, p.4).  
Em relação ao cooperativismo do ramo de crédito, Meinen e Port (2012) escrevem que 

no período de 1995 a 2011, a participação no mercado das cooperativas de crédito em relação 

ao volume de ativos do Sistema Financeiro Nacional, apresentou um crescimento de 9.728%, 

enquanto que o Sistema Financeiro Nacional cresceu 758%. A representação dos recursos 

dentro do Sistema Financeiro Nacional passou de 0,20% no ano de 1995 para 2,25% em 2011. 

Mesmo com esse crescimento, entre os países com maior expressão no cooperativismo de 

crédito, o Brasil se encontrava em 14º lugar. 

Paralelo à esta descrição, é crescente a demanda da sociedade por informações quanto 

à responsabilidade social das empresas na comunidade onde estão inseridas. Luca (1998, p. 

17) comenta que “a sociedade vem, cada vez mais, exigindo respostas aos problemas 

socioeconômicos decorrentes do desempenho das empresas”. Nesse sentido, as sociedades 

cooperativas são formadas em benefício dos associados e não visam lucro (FUHRER, 1998 

apud SANTOS; GOUVEIA; VIEIRA, 2008, p.20). Além disso, tem por objetivo “satisfazer 

suas necessidades econômicas, sociais e culturais comuns e aspirações através de uma 

empresa de propriedade comum e democraticamente gerida” (ACI-a).  

Preconiza-se que nas sociedades cooperativas, a riqueza gerada através das atividades 

tendem a ficar na região onde estão inseridas, auxiliando no desenvolvimento local. Santos 

(2007) ressalta que a Demonstração do Valor Adicionado é a principal forma de medir e 

demonstrar a capacidade de geração e distribuição da riqueza da entidade. Marion (2007, p. 

69) escreve que “essa informação é tão importante que, além de sua utilização pelos países 

europeus, alguns países emergentes só aceitam a instalação e a manutenção de uma empresa 

transnacional se ela demonstrar qual será seu valor adicionado que irá produzir”.  
A elaboração e divulgação das demonstrações para as cooperativas do ramo de crédito, 

seguem orientações das práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às entidades 

cooperativas, em conformidade com as disposições das Leis nº 4.595/64 e nº 5.764/71, com 

alterações da Lei Complementar nº 130/09 e às normas e instruções do Conselho Monetário 

Nacional – CMN, Banco Central do Brasil – BACEN, e do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis – CPC. Ao final de cada exercício, as cooperativas de crédito singulares devem 

publicar as demonstrações contábeis: Balancete Patrimonial Analítico; Balanço Patrimonial 

Analítico; Demonstração do Resultado do 2º Semestre; e Demonstração do Resultado do 

Exercício (BACEN-a). Percebe-se que não é exigida a divulgação, pelas cooperativas de 

crédito singulares, da Demonstração do Valor Adicionado – DVA. Diante disso, surge a 

necessidade de apresentar, não apenas as sobras, mas toda a riqueza gerada pela Cooperativa e 

sua distribuição aos agentes econômicos, verificando assim, se ocorre de fato a distribuição de 

riqueza na região onde a Cooperativa está inserida.  

Diante deste contexto, este estudo pergunta: Qual a distribuição do Valor Adicionado 

gerado pela Cooperativa de Crédito Sicredi Centro-Sul MS nos anos de 2011 a 2013? Tendo 

como prerrogativa a pergunta de pesquisa, o objetivo geral é definido em: elaborar e analisar a 

Demonstração do Valor Adicionado - DVA, da Cooperativa de Crédito Sicredi Centro-Sul 

MS nos anos de 2011 a 2013 e verificar como é distribuída a riqueza catalisada. Para alcançar 

este resultado, os seguintes passos foram adotados: (a) Estudar os aspectos legais para a 

elaboração da Demonstração do Valor Adicionado para uma cooperativa de crédito; (b) 

Elaborar a Demonstração do Valor Adicionado - DVA; e (c) Realizar análise da distribuição 



 

do valor adicionado, tendo como objeto de estudo de caso a Cooperativa de Crédito Sicredi 

Centro-Sul MS nos anos de 2011 a 2013. 
A pesquisa desenvolvida nessa área por Denegate (2009), verificou que a maior fatia 

do valor adicionado foi para os sócios e reservas estatutárias e legais chegando a uma média 

de 48,65%. Ainda, outra grande parte da riqueza gerada pela cooperativa, foi distribuída em 

salários, honorários e outros, chegando a 49,61%. Com estes resultados, aponta-se que de 

fato, esta entidade contribui para o crescimento da comunidade onde está inserida. 
 

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS 
Segundo Ashley (2002), o aumento da complexidade dos negócios, decorrentes do 

processo de globalização e inovações tecnológicas e a rapidez na velocidade da informação, 

exigem do empresariado uma nova maneira de realizar suas transações. Segundo Luca (1998, 

p. 17) “a empresa, além de um agente econômico com a missão de produzir riqueza, é 

também um agente social e, como um dos componentes da sociedade, deve prestar contas aos 

demais.” O compromisso social das empresas é emergente, pois são elementos fundamentais 

para o desenvolvimento econômico e social no ambiente onde estão inseridas. Mendes (1997 

apud DE LUCA, 1997, p. 19) escreve que as empresas “tem cometido dois grandes pecados: 

esquecem-se de mostrar a imensa contribuição que emprestam à sociedade e não percebem, 

ainda, que seus lucros crescerão céleres se fizerem um esforço maior nesse sentido.” A forma 

mais adequada de evidenciar os resultados da empresa na área socioeconômica é o Balanço 

Social, pois através dele, é possível avaliar e informar os fatos sociais ocorridos internamente, 

entre empregados e empresa, e também externamente, entre a sociedade e a empresa. 
O Balanço Social teve início na década de 60 em países da Europa principalmente, 

Alemanha, França e Inglaterra, com a necessidade de prestar informações aos empregados e à 

sociedade de forma geral. A Contabilidade tradicional, voltada para o proprietário, credores, 

governo e investidores passou a olhar para os movimentos sociais que passaram a exigir e 

cobrar mais responsabilidade das empresas que interagiam com a sociedade. Assim, o 

Congresso francês aprovou a Lei nº 77.769, de 12 de julho de 1977, obrigando todas as 

empresas e estabelecimentos com mais de 299 empregados a prepararem e divulgarem um 

documento chamado Balanço Social. (SANTOS, 2007) 
Para Tinoco (1984, p. 45 apud CUNHA et al, 2005, p. 2) “O Balanço Social tem por 

ambição descrever uma certa realidade econômica e social de uma entidade, através do qual é 

suscetível de avaliação [...] as relações entre o fator capital e o fator trabalho podem ser 

melhor regulados e harmonizados, na medida em que as forças sociais avancem e tomem 

posição.” Em países onde o capitalismo é desenvolvido, as empresas utilizam largamente o 

Balanço Social como instrumento de gestão e de informação. As informações: econômica e 

social a seus trabalhadores, além de apresentar os ganhos sociais, representam o lucro, como 

vocação normal da empresa, o que permite uma relação mais pacífica entre dirigentes e 

assalariados. 
Já o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES (2000, p. 6), 

conceitua Balanço Social como sendo “um conjunto de informações e de indicadores dos 

investimentos e das ações realizadas pelas empresas no cumprimento de sua função social 

junto aos seus funcionários, ao governo e às comunidades com que interagem, direta e 

indiretamente.” O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou através da resolução 

1.003/04 a Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas, NBC T 15 - Informações de 

Natureza Social e Ambiental (2004, p. 3), que “estabelece procedimentos para evidenciação 

de informações de natureza social e ambiental, com o objetivo de demonstrar à sociedade a 

participação e a responsabilidade social da entidade”. Ainda, segundo a NBC T 15 (2004, p. 

3), entende-se por informações de natureza social e ambiental compreendem: “(a) a geração e 

a distribuição de riqueza; (b) os recursos humanos; (c) a interação da entidade com o ambiente 



 

externo; e (d) a interação com o meio ambiente.” Dentre as quatro vertentes das informações 

de natureza social e ambiental, o presente trabalho está focado na geração e a distribuição de 

riqueza da entidade, que segundo a própria NBC T 15 (2004, p. 3), deve ser apresentada 

através da DVA. 
 

2.1 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 
Sobre a legislação que orienta quanto a elaboração e a apresentação da DVA, esta 

passou a ser obrigatória no Brasil para as companhias abertas a partir de 2007, por meio da 

Lei nº 11.638/07, que alterou a Lei 6.404/76. Em consonância à Lei, o Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 09 – 

Demonstração do Valor Adicionado, o qual foi aprovado pela Deliberação CVM nº 557, de 

12 de novembro de 2008 para orientar quanto a elaboração e divulgação da DVA. Com a 

Resolução CFC Nº. 1.138/08, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou a NBC 

TG 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 
Segundo CPC 09 (2008, p. 2) a DVA representa a riqueza criada pela empresa e como 

esta é distribuída entre os agentes econômicos e “tem por finalidade evidenciar a riqueza 

criada pela entidade e sua distribuição, durante determinado período”. Santos (2007) escreve 

que a DVA é um importante item do balanço social, sendo a principal forma de medir e 

demonstrar a capacidade de geração e distribuição da riqueza da entidade. Trata-se de um 

relatório contábil que atende aspectos sociais, demonstrando que a riqueza econômica gerada 

pelas empresas é consequente do esforço coletivo, assim como são remunerados, ou seja, 

distribuído o valor da riqueza catalisada entre os elementos que contribuíram para a sua 

criação (LUCA, 1998; IUDÍCIBUS et al 2010). 

O CPC 09 (2008) apresenta três modelos de DVA, sendo: para empresas em geral, 

para instituições financeiras bancárias e para seguradoras. O modelo apresentado às empresas 

em geral, deve ser utilizado pelas entidades mercantis (comerciais e industriais) e prestadoras 

de serviços. As instituições que realizam atividades de intermediação financeira devem 

utilizar o modelo proposto, que foi utilizado como referência para construção desta pesquisa. 

Santos, Gouveia, Vieira (2008) sugerem um modelo específico de DVA para as cooperativas, 

tendo em vista as características específicas do sistema cooperativo. Além desses modelos 

apresentados, Denegate (2009), adaptou um modelo de DVA para um estudo de caso de uma 

cooperativa de crédito. 
 

2.2 Cooperativismo 
Historicamente o cooperativismo iniciou na Europa, precisamente na Inglaterra, 

durante a Revolução Industrial. Conta a história que, 28 tecelões do bairro de em Rochdale, 

cidade de Manchester, em 21 de dezembro de 1844, “criaram a Associação dos Probos 

Pioneiros de Rochdale, mais tarde transformada em Cooperativa de Rochdale, formada pelo 

aporte de capital dos trabalhadores, cuja função inicial era conseguir capital para aumentar o 

poder da compra coletiva.” Estes trabalhadores foram motivados à esta ação “diante do 

desemprego e dos baixos salários” para que coletivamente, lhes fosse possível adquirir 

produtos de primeira necessidade. Este movimento espalhou-se pela Europa, e fez surgir 

também, o do ramo de crédito (CARDOSO, 2009, p.12). 

Sobre os números do cooperativismo no Brasil, existem cooperativas em 13 setores da 

economia, dentre eles: Agropecuário, Transporte, Crédito, Trabalho, Saúde, Educacional, 

Produção, Habitacional, Infraestrutura, Consumo, Mineral, Turismo e Lazer, Especial (OCB-

d). O cooperativismo de crédito teve sua origem no ano de 1852, na cidade alemã de 

Delitzsch, onde foi criada a primeira cooperativa de crédito urbana, tendo Franz Herman 

Schulze como seu precursor. Anos depois, em 1864, surge a primeira cooperativa de crédito 

rural, também na Alemanha, na cidade de Heddesdorf, tendo como precursor Friedrich 



 

Wilhelm Raiffeisen e em 1865, surgem na Itália as cooperativas de crédito conhecidas como 

Luzzatti (MEINEN e PORT, 2012) 
No Brasil, as cooperativas de crédito surgiram no Rio Grande do Sul, tendo por 

precursor o padre suíço Theodor Amstadt, no ano de 1902 (OCB-f). Meinen e Port (2012) 

complementam que a data de fundação foi 28 de dezembro de 1902, em Linha Imperial, 

distrito do município de Nova Petrópolis/RS e além de ser a primeira cooperativa de crédito 

do Brasil, é considerada a primeira da América Latina, conhecida como a Caixa de Economia 

e Empréstimos Amstad (Spakasse Amstad, em homenagem ao seu incentivador), onde hoje é 

localizada a Sicredi Pioneira RS, uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. 
Segundo o art. 2º da Lei Complementar 130/09 “As cooperativas de crédito destinam-

se, precipuamente, a prover, por meio da mutualidade, a prestação de serviços financeiros a 

seus associados, sendo-lhes assegurado o acesso aos instrumentos do mercado financeiro.” 

Quanto ao objetivo de constituição de uma cooperativa de crédito, o Banco Central do Brasil 

(BACEN-b, p. 1), assim define: “prestar serviços financeiros de modo mais simples e 

vantajoso aos seus associados, possibilitando o acesso ao crédito e outros produtos 

financeiros.” As cooperativas de crédito foram “criadas para oferecer soluções financeiras aos 

seus associados, constituindo-se num instrumento destes para acesso a produtos e serviços 

adaptados às suas necessidades e condições financeiras” (SICREDI-a, p. 1). Meinen e Port 

(2012) comentam que os cooperados podem ter em suas cooperativas de crédito todos os 

serviços financeiros que teriam como clientes em instituições financeiras tradicionais. 
 

2.2.1 Sistema de Crédito Cooperativo – SICREDI 
No período de 1995 a 2011 a participação de mercado das cooperativas de crédito no 

volume de ativos do Sistema Financeiro Nacional apresentou um crescimento de 9.728%, 

passando de 0,20% para 2,25%, enquanto que o Sistema Financeiro Nacional cresceu 758% 

(MEINEN e PORT, 2012, p.121). Mesmo com esse grande crescimento, ainda existe um 

grande espaço para crescimento no Brasil, ao comparar com outros países com maior 

expressão no cooperativismo de crédito, o Brasil se encontra em 14º lugar. 

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa, formada por cooperativas de 

crédito, que atuam em dez estados brasileiros de forma integrada, onde proporciona ganhos de 

escala, fortalecimento da marca e maior competitividade (SICREDI-d). Conforme descrição 

da própria instituição, o sistema Sicredi tem origem no setor primário e passou a atuar nos 

centros urbanos através das cooperativas de livre admissão e também através das cooperativas 

de crédito segmentadas. 
O sistema Sicredi ao final de 2013 contabilizava os números de 2,5 milhões de 

associados em todo o País; presente em dez estados brasileiros; organizado em um sistema 

com 100 cooperativas de crédito filiadas; operando com uma rede de atendimento com 1.258 

pontos; estruturado com quatro Centrais Regionais; uma Confederação; uma Fundação; um 

Banco Cooperativo, que controla uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões, 

uma Administradora de Consórcios e uma Administradora de Bens (SICREDI-c, p. 1). 
 

3 METODOLOGIA 
Com a proposta de elaborar uma DVA e analisar a evolução da distribuição da riqueza 

de uma cooperativa de crédito, a abordagem do estudo proposto é descritiva, onde será 

realizada a análise e descrição dos dados coletados (RICHARDSON et al. 2007, RAUPP e 

BEUREN, 2010). Quanto aos procedimentos utilizados, primeiramente a pesquisa 

bibliográfica, no que diz respeito ao constructo teórico, assim como, observar trabalhos já 

publicados que tratam do assunto. Para obter conhecimentos aprofundados sobre distribuição 

de riqueza em uma cooperativa de crédito que não publica a DVA, o objeto da pesquisa foi 

concentrado em um único caso, ou seja, estudo de caso. As fontes de informações para 



 

construção da DVA foram as publicações oficiais dos balanços nos jornais, e demonstrações 

obtidas através de sistemas interno, assim, a pesquisa será também do tipo documental 

(RAUPP e BEUREN, 2010; GIL, 1999; YIN 2005).  
Pelo fato de a contabilidade ser uma ciência social, é bastante comum o uso da 

pesquisa qualitativa nas pesquisas científicas, Raupp e Beuren (2010, p.92) escrevem que 

“apesar de a Contabilidade lidar intensamente com números, ela é uma ciência social, e não 

uma ciência exata como alguns poderiam pensar, o que justifica a relevância do uso da 

abordagem qualitativa”. Nesta perspectiva, esta pesquisa quanto à abordagem do problema, 

foi utilizado o método quantitativo ao realizar análise estatística sobre a evolução do valor 

adicionado entre os anos de 2011 e 2013, com o uso de Planilhas Eletrônicas no Excel/2010, 

seguido de análise qualitativa detalhada sobre a distribuição da riqueza gerada pela 

cooperativa no mesmo período. 
 

3.1 Procedimento e coleta de dados 
Inicialmente, foram coletadas informações de Demonstrações Contábeis publicadas 

entre os anos de 2011 a 2013 da Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS. Dentre as 

demonstrações utilizadas estão: Demonstrações de Sobras ou Perdas (DSP), Demonstração 

das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) dos referidos anos e, também, do primeiro 

semestre de 2014. Além destas, informações de contas analíticas foram consultadas nos 

sistemas internos da Cooperativa. Para a elaboração da DVA foram adaptados modelos 

existentes de DVA. Primeiramente foi utilizado o modelo sugerido pelo CPC 09 (2008) para 

instituições financeiras bancárias. Em seguida foram realizadas adequações, principalmente 

na parte de distribuição do valor adicionado, tendo como base as sugestões de Santos, 

Gouveia, Vieira (2008) e também Denegate (2009). Na Cooperativa Sicredi Centro-Sul MS, 

objeto de estudo desse trabalho, a destinação das sobras apuradas no período é decidida na 

Assembleia Geral Ordinária (AGO), no ano subsequente ao fechamento do exercício, 

geralmente no mês de abril. Por esse motivo, para elaboração da pesquisa, foi fundamental a 

consulta na DMPL, pois apenas através dessa demonstração, foi possível apurar a destinação 

das sobras. Para maior esclarecimento sobre a elaboração da DVA, o Anexo I discrimina a 

demonstração contábil, DSP ou DMPL e a respectiva conta contábil de destino para 

elaboração da DVA e também apresenta a descrição que cada conta representa.  
 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
Com base no modelo construído, o Anexo II, apresenta a DVA da Cooperativa Sicredi 

Centro-Sul MS nos anos de 2011, 2012 e 2013, com as respectivas análises: vertical e 

horizontal. Através da análise vertical da geração de receitas no período analisado, observa-se 

a receita de intermediação financeira, responsável pela maior fatia da receita da cooperativa. 

Nesse mesmo período, as outras receitas operacionais, mantiveram o segundo lugar em 

geração de receitas, porém, com uma diminuição na proporção, passando de 31,13% em 2011 

para 19,94% em 2013. Por fim, a receita com prestação de serviços evolui de 14,92% em 

2011, para a proporção de 16,06% em 2013, conforme Figura 1. 
 



 

 
Figura 1 – Análise Vertical – Geração de receitas da Sicredi Centro-Sul MS 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ainda na Figura 1, é possível analisar que a conta de provisão para devedores 

duvidosos impactava -7,8% na receita em 2011, evoluiu para -10,89% em 2012 e no ano de 

2013 fechou em -8,98%, diminuindo a proporção ao analisar com o ano de 2012, porém, 

apresenta uma maior proporção se comparando com o ano de 2011. 
 A Figura 3 apresenta a proporção do valor adicionado total a distribuir em relação às 

receitas geradas pela cooperativa Sicredi Centro-Sul MS no período analisado. Segundo 

Santos (2007), essa análise possibilita analisar quanto cada receita gerada, transformou-se em 

riqueza pela empresa em determinado período. Nesse sentido, nota-se entre 2011 e 2013, uma 

evolução nessa proporção. Em 2011, 41,70% das receitas geradas transformaram-se em 

riqueza, em 2012 esse índice subiu para 49,50% e em 2013 passou para 50,66%. 
 

 

Figura 2 – Análise Vertical – Proporção do valor adicionado total a distribuir sobre as     

receitas da Sicredi Centro-Sul MS 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 A seguir, na Figura 3, verifica-se que a maior parcela da distribuição da riqueza gerada 

pela cooperativa Sicredi Centro-Sul MS é para a conta pessoal, onde estão incluídos valores 

referentes aos honorários dos colaboradores, dirigentes, conselheiros e benefícios, essa conta, 

em 2011 era proporcional a 40,36% da riqueza distribuída, passando para 42,53% em 2012 e 

retornando a casa dos 40,07% em 2013. A remuneração de capital próprio, foi o segundo 

maior destino da riqueza gerada pela cooperativa no período analisado, passou de 27,40% em 

2011 para 27,59% no ano de 2013. As sobras retidas pela cooperativa para formação de 

reservas, ficou em terceiro lugar, representando 27% em 2011, e passando para 26,14% em 

2013.  
 

 
Figura 3 – Análise Vertical – Distribuição do valor adicionado da Sicredi Centro-Sul MS 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Com base na Figura 3, é possível analisar que a distribuição da riqueza com 

remuneração de capitais de terceiros e a conta de impostos, taxas e contribuições, 

apresentaram menor peso na distribuição do valor adicionado no período, a conta impostos, 

taxas e contribuições passou de 2,79% em 2011, passando para 3,40% em 2013 e a conta 

remuneração de capitais de terceiros, passou de 2,45% em 2011, para 2,80% em 2013. 
 A seguir, serão apresentadas as análises realizadas sobre a evolução da receita, despesa 

de intermediação financeira, insumos adquiridos de terceiros, valor adicionado total a 

distribuir, distribuição do valor adicionado com pessoal, impostos, taxas e contribuições, 

remuneração de capital de terceiros, remuneração de capitais próprios e sobras e lucros 

retidos. 
Através da análise horizontal, é possível analisar que a cooperativa Sicredi Centro-Sul 

MS, em receitas totais, apresentou uma evolução de 72,23% no período de 2011 a 2013, 

sendo que no ano de 2011, o volume de receitas representava cerca de R$ 66 milhões e no ano 

de 2013 evoluiu para mais de R$114 milhões. Esta evolução é apresentada na Tabela 1:  
 
 
 
 



 

 
Tabela 1 – Análise horizontal das receitas da Sicredi Centro-Sul MS 

ANÁLISE HORIZONTAL DAS RECEITAS 2012 2013 

Intermediação Financeira 47,99% 102,83% 

Prestação de Serviços 51,14% 85,39% 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / 

(Constituição) 
83,12% 98,36% 

Outras receitas operacionais  -0,21% 10,31% 

RECEITAS  31,04% 72,23% 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse mesmo período, a evolução da receita com prestação de serviços evoluiu 

85,39%, enquanto outras receitas operacionais evoluíram 10,31% e a provisão para créditos 

de liquidação duvidosa evoluiu 98,36%. Por último, sintetizando a análise horizontal da 

distribuição do valor adicionado da cooperativa Sicredi Centro-Sul MS, é apresentada a 

Tabela 2: 
 

Tabela 2 – Análise Horizontal da distribuição do valor adicionado da Sicredi Centro-Sul MS 

ANÁLISE HORIZONTAL DA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR 

ADICIONADO 
2012 2013 

Pessoal 63,91% 107,71% 
Impostos, taxas e contribuições 111,38% 154,59% 
Remuneração de capitais de terceiros 73,30% 139,09% 
Remuneração de Capitais Próprios 45,65% 110,66% 
Sobras e lucros retidos 45,66% 102,56% 

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 55,54% 109,20% 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Através da análise horizontal, nota-se que em todas as contas, houve uma evolução 

positiva na distribuição do valor adicionado entre os anos de 2011 a 2013, sendo que de forma 

geral, a cooperativa Sicredi Centro-Sul MS apresentou em 2013 uma evolução de 109,2%, 

com base nos valores realizados no ano de 2011.  
 

5 CONCLUSÃO 
Este estudo teve como objetivo principal, elaborar uma DVA de uma cooperativa de 

crédito para analisar a forma que a riqueza gerada está sendo distribuída. Para isso, foram 

realizadas pesquisas bibliográficas sobre a DVA e cooperativismo para nortear a pesquisa. 
Através da pesquisa de estudo de caso, foi possível analisar o destino da distribuição 

do valor adicionado de uma cooperativa de crédito. Mesmo sem a obrigação de publicação 

dessa informação, ela pode ser muito útil para as sociedades cooperativas do ramo crédito, 

além de maior transparência, através da DVA, as cooperativas podem evidenciar para os 

associados, colaboradores, diretoria e toda comunidade como está sendo distribuída a riqueza 

gerada. Através da elaboração da DVA, foi possível analisar que grande parte da riqueza 

gerada é distribuída aos colaboradores, fortalecendo a economia local, e ainda, outra grande 

fatia retorna aos associados em forma de remuneração de capitais próprios.  
Durante a pesquisa, foi constatado que não existe um modelo específico de DVA para 

cooperativas e cooperativas do ramo crédito, com isso, foram adequados os modelos 

existentes de DVA, para melhor entendimento da distribuição do valor adicionado de uma 

cooperativa de crédito. 
Após as análises verticais da DVA, foi observada entre os anos de 2011 e 2013, a 

grande participação da receita de intermediação financeira, nas receitas totais da cooperativa, 



 

isso se deve em grande parte pela forte atuação no ramo de crédito, sendo que em 2013 a 

proporção foi de 72,79% das receitas totais. Entre os anos de 2011 e 2013 a cooperativa 

apresentou maior eficiência em transformar receitas em riqueza gerada. Em 2011, 41,70% das 

receitas geradas transformaram-se em riqueza, em 2012 esse índice subiu para 49,50% e em 

2013 passou para 50,66%. 
Através da análise vertical da distribuição do valor adicionado, foi possível identificar 

que entre os anos de 2011 e 2013, a maior parcela da distribuição das riquezas foi para a conta 

pessoal, onde estão incluídos valores referentes aos honorários dos colaboradores, dirigentes, 

conselheiros e também benefícios, representando a proporção de 40,36% da riqueza 

distribuída em 2011, passando para 42,53% em 2012 e fechando com 40,07% em 2013. Outra 

distribuição que merece destaque é a em forma de remuneração de capitais próprios, no caso 

da cooperativa, os beneficiários dessas contas são os associados, que ao mesmo exercem a 

função de consumidores dos produtos e serviços, e também exercem o papel de donos do 

negócio. Essa distribuição foi o segundo maior destino da riqueza gerada pela cooperativa, em 

2011 foi de 27,40%, no ano de 2012, 25,66% e em 2013 a proporção foi de 27,59%. 
As sobras e os lucros retidos, foram o terceiro maior destino das riquezas geradas, no 

ano de 2011 foi de 27%, em 2012 a proporção foi de 25,66% e em 2013 de 27,59%. A parte 

da distribuição do valor adicionado em impostos, taxas e contribuições, em 2011 foi 

equivalente a 2,79%, em 2012 de 3,80% e em 2013 de 3,40%, a razão pela proporção ser 

inferior aos demais, pode ser pelo fato, da não incidência de Contribuição Social e Imposto de 

Renda sobre o ato cooperativo. A proporção de capitais de terceiros, em 2011, representava 

2,45% sobre a riqueza distribuída, evoluiu para 2,73% em 2012 e em 2013 fechou em 2,80%.  

Ao realizar a análise horizontal das receitas, foi possível observar que a cooperativa 

Sicredi Centro-Sul MS, apresentou uma evolução de 72,23% no período de 2011 a 2013, 

sendo que no ano de 2011, o volume de receitas representava cerca de R$ 66 milhões e no ano 

de 2013 evoluiu para mais de R$114 milhões. Já os insumos adquiridos de terceiros 

apresentaram evolução de 60,88% no período analisado, passando de R$18,35 milhões em 

2011 para R$29,52 milhões em 2013. Ao comparar a evolução através da análise horizontal 

da conta de receitas e a conta de insumos adquiridos de terceiros, nota-se que entre os anos de 

2011 e 2013, a conta receitas apresentou uma maior evolução, de 72,23%, enquanto a conta 

de insumos adquiridos de terceiros evolui no mesmo período 60,88%.  

O valor adicionado total a distribuir pela cooperativa Sicredi Centro-Sul MS em 2011 

foi de R$27,67 milhões em 2011, em 2012 passou para R$43,45 milhões e no ano 2013 

fechou com R$57,89 milhões, apresentando uma evolução através da análise horizontal de 

55,54% em 2012 e 109,20% em 2013. Nesse sentido, em todas as contas, pessoal, impostos, 

taxas e contribuições, remuneração de capital de terceiros, remuneração de capitais próprios e 

sobras e lucros retidos houveram uma evolução positiva na distribuição do valor adicionado 

entre os anos de 2011 a 2013. 
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ANEXO 1 - Origem e o destino das informações para construção da DVA 
 

DEMONSTRAÇÃO / CONTA 

ORIGEM 
CONTA DESTINO – DVA DESCRIÇÃO  

1 – RECEITAS  

DSP - Ingressos e receitas da 

intermediação financeira 
1.1) Intermediação Financeira 

Inclui receitas com operações de crédito, arrendamento mercantil, resultado de 

cambio, títulos e valores mobiliários e outros. 

DSP - Ingressos e Receitas de Prestação 

de Serviços + Rendas de Tarifas 

Bancárias 
1.2) Prestação de Serviços 

Inclui receitas com prestação de serviços (seguros, consórcios, cobrança, cartões, 

convênios, etc.) e receita com tarifas bancárias, que não seja a intermediação 

financeira. 

DSP - Provisão para Créditos de 

Liquidação Duvidosa 
1.3) Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa – Reversão / (Constituição) 
Inclui os valores relativos a constituição / baixa de provisão para devedores 

duvidosos. 

DSP - Outros Ingressos e Receitas 

Operacionais 
1.4) Outras receitas operacionais  

Inclui receitas com administração financeira, que é resultante da aplicação dos 

recursos captados e aplicados junto a Cooperativa Central Brasil Central.  

DSP - Resultado não operacional 1.5) Outras receitas não operacionais  
Inclui valores obtidos através das atividades que não são principais da cooperativa, 

tais como ganhos e perdas na baixa de imobilizado, entre outros. 

Operações de Captação no Mercado + 

Operações de Empréstimos e Repasses 
2- DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO 

FINANCEIRA 

Inclui as despesas com captação de recursos (depósitos a prazo, depósitos 

interfinanceiros, operações compromissadas), empréstimos, arrendamento mercantil, 

repasses, entre outros. 

3 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 
DSP - Outros Dispêndios e Despesas 

Administrativas (Subtraído das contas de 

depreciação e alugueis) * 
3.1 Despesas administrativas 

Inclui despesas de água, energia, gás, despesas de material, despesa de serviço de 

terceiros, despesas de comunicação, entre outros. 

DSP - Outros Dispêndios e Despesas 

Operacionais 
3.2 Despesas operacionais 

Inclui despesas com o rateio das despesas da Confederação Sicredi, da Cooperativa 

Central Brasil Central, ao valor de contribuição à Sicredi Fundos Garantidores, entre 

outros. 

4 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)  

DSP - Depreciação (Retirado de DSP 

detalhada) ** 
5 – DEPRECIAÇÃO, 

AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 
Inclui valores de depreciação. 

6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (4-5) 

DMPL - Saldo de Incorporação 
7 - VALOR ADICIONADO 

RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 
Inclui valores referentes ao resultado obtido pela Cooperativa Sicredi Fronteira 

MS, incorporada no ano de 2012. 

Continua. 
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Continuação. 
8 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (6+7) 

9 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * 

DSP - Dispêndios e Despesas de 

Pessoal 
9.1) Pessoal 

Inclui os valores referentes aos honorários dos dirigentes, conselheiros, salários 

dos colaboradores, hora extras, benefícios como 13º salário, férias, participação 

no resultado, depósitos de FGTS, entre outros. 

9.2) Impostos, taxas e contribuições 

DSP - Dispêndios e Despesas Tributárias 9.2.1 Despesas Tributarias  Inclui os valores referentes as despesas tributarias municipais e estaduais. 

DSP - Provisão para Imposto de Renda + 

Provisão para Contribuição Social 
9.2.2 IR e CSLL  

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o 

resultado apurado em operações consideradas como atos não cooperativos. O 

resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento de tributação. 

9.3) Remuneração de capitais de terceiros 

DSP - Despesas De Alugueis (Retirado 

da DSP detalhada) ** 
9.3.1 – Aluguéis Inclui despesas referentes a pagamento de alugueis. 

9.4) Remuneração de Capitais Próprios 

DMPL – Juros sobre o Capital Próprio 9.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio Inclui o valor referente ao pagamento dos juros ao capital, na forma de cotas capital. 

DMPL – Distribuição de sobras para 

associados + Outras destinações 
9.4.2 - Distribuição de sobras para 

associados 

Inclui os valores referente ao resultado da Cooperativa após as destinações. As 

sobras são distribuídas e apropriadas conforme o Estatuto Social, normas do Bacen e 

posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO). 

9.5) Sobras e lucros retidos 

DMPL - FATES – ato não cooperativo + 

FATES – estatutário 
9.5.1 - Constituição de FATES 

Inclui os valores referente ao FATES 5% - prestação de assistência aos associados, e 

seus familiares, aos colaboradores da cooperativa conforme Lei n° 5.764/71. e 

também FATES ato não cooperativo – Fundo de Assistência técnica, educacional e 

social, provindos das receitas de ato não cooperativo. 

DMPL - Reserva legal (estatutária) + 

Reserva Legal (Recuperação de Prejuízo) 

+ Reserva Legal (Ganhos de Capital) + 

Destinações para reservas 

9.5.2 - Constituição de outras reservas 
Inclui valores destinados a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das 

atividades da Cooperativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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ANEXO II - DVA Sicredi Centro-Sul MS 

 

 Em Milhares  Em Milhares   Em Milhares   
DESCRIÇÃO 2011 AV% 2012 AV% AH% 2013 AV% AH% 
1 – RECEITAS 66.359 100% 86.957 100% 31,04% 114.293 100% 72,23% 
1.1) Intermediação Financeira 41.018 61,81% 60.701 69,81% 47,99% 83.196 72,79% 102,83% 
1.2) Prestação de Serviços 9.898 14,92% 14.960 17,20% 51,14% 18.350 16,06% 85,39% 
1.3) Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão / 

(Constituição) -5.173 -7,80% -9.473 -10,89% 83,12% -10.261 - 8,98% 98,36% 

1.4) Outras receitas operacionais 20.659 31,13% 20.616 23,71% -0,21% 22.788 19,94% 10,31% 
1.5) Outras receitas não operacionais -43 -0,06% 153 0,18% - 220 0,19% - 
2- DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 19.641 29,60% 20.951 24,09% 6,67% 25.802 22,58% 31,37% 
3 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 18.350 27,65% 23.381 26,89% 27,42% 29.521 25,83% 60,88% 
3.1 Despesas administrativas 8.288 12,49% 12.466 14,34% 50,41% 15.177 13,28% 83,12% 
3.2 Despesas operacionais 10.062 15,16% 10.915 12,55% 8,48% 14.344 12,55% 42,56% 
4 - VALOR ADICIONADO BRUTO ( 1-2-3) 28.368 42,75% 42.625 49,02% 50,26% 58.970 51,60% 107,88% 
5 – DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 693 1,04% 919 1,06% 32,61% 1.073 0,94% 54,83% 
6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA 

ENTIDADE (4-5) 27.675 41,70% 41.706 47,96% 50,70% 57.897 50,66% 109,20% 

7 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM 

TRANSFERÊNCIA - - 1.339 1,54% -  - - 

8 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (6+7) 27.675 41,70% 43.045 49,50% 55,54% 57.897 50,66% 109,20% 
9 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * 27.675 100% 43.045 100% 55,54% 57.897 100% 109,20% 
9.1) Pessoal 11.169 40,36% 18.307 42,53% 63,91% 23.199 40,07% 107,71% 
9.2) Impostos, taxas e contribuições 773 2,79% 1.634 3,80% 111,38% 1.968 3,40% 154,59% 
9.2.1 Despesas Tributarias 207 0,75% 364 0,85% 75,85% 434 0,75% 109,66% 
9.2.2 IR e CSLL 566 2,05% 1.270 2,95% 124,38% 1.534 2,65% 171,02% 
9.3) Remuneração de capitais de terceiros 678 2,45% 1.175 2,73% 73,30% 1.621 2,80% 139,09% 
9.3.1 – Aluguéis 678 2,45% 1.175 2,73% 73,30% 1.621 2,80% 139,09% 
9.4) Remuneração de Capitais Próprios 7.583 27,40% 11.045 25,66% 45,65% 15.974 27,59% 110,66% 
9.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio 2.943 10,63% 3.515 8,17% 19,44% 5.558 9,60% 88,85% 
9.4.2 - Sobras distribuídas aos associados 4.640 16,77% 7.530 17,49% 62,28% 10.416 17,99% 124,48% 
9.5) Sobras e lucros retidos 7.472 27,00% 10.884 25,29% 45,66% 15.135 26,14% 102,56% 
9.5.1 - Constituição de FATES 606 2,19% 935 2,17% 54,29% 1.513 2,61% 149,67% 
9.5.2 - Constituição de outras reservas 6.866 24,81% 9.949 23,11% 44,90% 13.622 23,53% 98,40% 
Fonte: Dados da pesquisa 


