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Resumo 
 

Este estudo objetiva investigar a adoção de práticas de contabilidade gerencial em 

cooperativas de produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul. A análise deu-se a 

partir de pesquisa de levantamento, por meio de questionário estruturado, com amostra de 50 

cooperativas. A pesquisa enquadra-se como descritiva, prática, survey, quantitativa e aplicada. 

Foram investigadas, no contexto das cooperativas, 24 práticas de contabilidade gerencial mais 

frequentemente abordadas em estudos sobre a temática, e identificou-se que análise de 

lucratividade do produto, ponto de equilíbrio e margem de contribuição são as mais 

empregadas, enquanto balanced scorecard, just in time e EVA são as menos adotadas. 

Observou-se que as práticas tradicionais (desenvolvidas até 1965), são empregadas mais 

intensivamente do que práticas modernas (desenvolvidas após 1965), corroborando estudos 

anteriores em diferentes amostras, contextos e países. Identificou-se que as práticas 

tradicionais estão agrupadas entre aquelas de alto e médio nível de adoção, enquanto as de 

baixa adoção são, na totalidade, práticas modernas, demonstrando que estas não foram, ainda, 

amplamente introduzidas nos sistemas de gestão das cooperativas de produção agropecuária 

pesquisadas.  

 

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Práticas de Contabilidade Gerencial. Cooperativas 

de produção agropecuária. 

 

1. Introdução  

 

O tratamento da informação contábil e sua utilização no processo de tomada de 

decisão, no contexto da contabilidade gerencial, pode fornecer subsídios aos gestores acerca 
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do desempenho financeiro, econômico e competitivo de longo prazo, condições do mercado, 

preferências dos clientes e novas tecnologias (ATKINSON et al., 2015).  

No âmbito da contabilidade gerencial há diversas práticas, entendidas neste estudo 

como instrumentos, métodos, técnicas, artefatos, ferramentas e filosofias que, à medida em 

que são adotadas nas organizações, as auxiliam no processo de tomada de decisão. Tais 

práticas também são adotadas em sociedades cooperativas que, embora apresentem 

peculiaridades quando comparadas às demais organizações, também necessitam adaptar-se ao 

mercado globalizado para manterem-se competitivas (PINHO, 2004). 

O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de cooperativas: 1.041 

empreendimentos, sendo 464 registradas junto à Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB). No Brasil, dentre 13 ramos de atuação destaca-se o agropecuário, responsável por 

57% dos empregos gerados no ambiente cooperativo, 290 mil associados e faturamento em 

2013 de R$ 18,7 bilhões (OCB, 2016). Segundo a Sociedade Nacional da Agricultura (SNA, 

2014), estas organizações são responsáveis por 48% do PIB agrícola brasileiro e 10% do PIB 

gaúcho. Para Limberger (1996), as cooperativas de produção agropecuária são representadas 

basicamente por produtores rurais, onde os instrumentos de produção são de propriedade 

individual dos associados e a cooperativa se encarrega de executar atividades de caráter 

coletivo como armazenagem, beneficiamento e comercialização. 

A organização de produtores rurais em cooperativas pode gerar vantagens e benefícios 

ao grupo, como aumento do preço dos produtos, melhor e maior oferta de produtos no 

mercado, melhor distribuição e redução do valor dos suprimentos comprados, diminuição dos 

custos de processamento das unidades beneficiadas e melhor qualidade dos bens ou produtos 

agrícolas produzidos (PIRES, 2003). 

No entanto, dados da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCERGS) 

indicam a diminuição do número de cooperativas constituídas no período de 2003 a 2014, ao 

mesmo tempo em que a proporção de cooperativas extintas em relação às constituídas no 

mesmo período tem se elevado. Para cada 100 cooperativas constituídas nos anos de 2003 e 

2005, sete foram extintas. Esse índice alterou-se para 38, 29, 48, nos anos de 2012, 2013 e 

2014, respectivamente (JUCERGS, 2015). 

A literatura apresenta diversos fatores relacionados à extinção e à redução no número 

de novas cooperativas. Gimenes, Souza e Gimenes (2007) observam que as cooperativas 

devem dispor de uma gestão eficiente para manter os padrões de crescimento e 

desenvolvimento. Bialoskorski (2012) cita como deficiências do sistema cooperativista atual, 
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a incipiente organização e a falta de profissionalização da gestão e Oliveira (2012) elenca, 

entre os principais problemas das cooperativas, a inexistência de adequados modelos de 

gestão, aplicação de modelos de gestão muito centralizados, e o fato de não saberem trabalhar 

adequadamente com a concorrência. A partir desse contexto, este estudo busca responder a 

seguinte questão de pesquisa: qual o nível de adoção de práticas de contabilidade gerencial 

nas cooperativas de produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul? Assim, o 

objetivo deste trabalho é investigar como se dá a adoção de práticas de contabilidade 

gerencial em cooperativas de produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul. 

O estudo pretende contribuir para o debate acerca da construção de conhecimento 

sobre contabilidade gerencial em diferentes contextos, gerando informações sobre práticas 

mais adotadas, podendo contribuir na gestão das cooperativas, o que é identificado na 

literatura como uma das deficiências do sistema cooperativista. Em termos práticos, esta 

pesquisa contempla um conjunto de informações relacionadas ao status quo da gestão das 

cooperativas agropecuárias gaúchas, permitindo aos órgãos representativos e outros usuários 

conhecerem as carências e deficiências enfrentadas pelos gestores cooperativistas no processo 

de tomada de decisão, e assim fornece subsídios para implementar ações que visem à 

qualificação e aprimoramento da gestão destes estabelecimentos.  

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Cooperativismo 

 

A Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2017) define cooperativa como a 

associação autônoma de pessoas que, voluntariamente, se unem para satisfazer necessidades e 

aspirações, sociais e culturais comuns, por intermédio de uma organização de propriedade 

coletiva e democraticamente gerida. Portanto, as cooperativas são consideradas entidades 

singulares, constituídas na forma de sociedade de pessoas, onde o objetivo central é a 

prestação de serviços e atendimento ao associado, e não o lucro. Nessas organizações, 

conforme Young (2008), o cooperado é dono e usuário do sistema e o retorno dos resultados é 

proporcional ao valor das operações que efetua com a cooperativa.  

Bialoskorski (1998) lembra que a principal razão para existência de estruturas 

econômicas intermediárias, como as cooperativas, é a redução dos riscos e agregação de valor 

aos cooperados, que de forma individual, na maioria dos casos, não teriam condições de 

interação com mercados concentrados. 
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A singularidade das sociedades cooperativas demanda alta especificidade de ativos, 

altos custos de transação e altos custos de agenciamento entre proprietários e gestores. Isto se 

deve à necessária estrutura de participação dos cooperados (proprietários) ser efetivada por 

meio de assembleias gerais e aos altos custos de governança financeira que ocorrem em seu 

processo de capitalização. Estes fatores fazem com que a adaptação das cooperativas ao 

mercado seja lenta e demande maiores custos (BIALOSKORSKI; MARQUES; 

NEVES;1998). 

Uliana e Gimenes (2008) destacam que dada a relevância do setor cooperativista para 

a economia brasileira e a responsabilidade social destas organizações com seus associados, as 

cooperativas devem dispor de uma gestão adequada para manter os padrões permanentes de 

crescimento e desenvolvimento destas sociedades e de seus cooperados. Machado (2006) 

complementa afirmando que para acompanharem as tendências do mercado e se manterem em 

condições competitivas, as cooperativas devem se adaptar às necessidades do mercado, 

adotando práticas de gestão eficientes para atingir resultados satisfatórios. 

 

2.2. Contabilidade gerencial e práticas de contabilidade gerencial 

 

A contabilidade gerencial envolve parceria na tomada de decisões, na elaboração do 

planejamento e dos sistemas de gestão de desempenho, no provimento de competências 

relacionadas aos relatórios financeiros e de controle, apoiando os gestores na formulação e 

implementação da estratégia da organização (IMA, 2008), sendo portanto, “o processo de 

fornecer a gerentes e funcionários de uma organização informações relevantes, financeiras e 

não financeiras para tomada de decisões, alocação de recursos, monitoramento, avaliação e 

recompensa por desempenho” (ATKINSON et al., 2015, p. 2). 

Para fazer frente às necessidades informacionais das organizações, a contabilidade 

gerencial vale-se de um conjunto de instrumentos, métodos, técnicas, artefatos, ferramentas e 

filosofias que auxiliam o processo de tomada de decisão, e que neste estudo se convencionou 

definir como práticas de contabilidade gerencial. Em estudos realizados no Brasil observou-se 

a predominância, na análise de 20 pesquisas da área, do termo artefatos de contabilidade 

gerencial, em Guerreiro e Soutes (2010), Guerreiro et al. (2011), Isidoro et al. (2012) e Reis e 

Teixeira (2013), mas também constam práticas de contabilidade gerencial, em Carvalho e 

Lima (2011), Vogel e Wood Jr. (2012), Braga et al. (2010) e Amboni et al. (2011), práticas 

gerenciais, Carvalho e Lima (2011) e Vogel e Wood Jr. (2012), práticas de gestão, em Braga 
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et al. (2010) e Amboni et al. (2011), informação contábil, em Amorim e Silva (2011) e Lima 

et al. (2010), ferramentas, em Teixeira et al. (2011), sistemas de controle gerencial, em 

Oyadomari et al. (2010), informações contábeis-gerenciais, em Ferrari et al. (2011), controles 

de gestão, em Raupp et al. (2006), instrumentos de contabilidade gerencial, em Mário et al. 

(2013), instrumentos de controladoria, em Morgan e Benedicto (2009) e elementos, em 

Frezatti (2005). 

Em estudos publicados noutros países, avaliando 17 pesquisas, se observou menor 

número de termos distintos e predominância do termo práticas de contabilidade gerencial 

(management accounting practices), em Guilding et al. (2000), Joshi (2001), Abdel-Kader e 

Luther (2006), Wu et al. (2007), Abdel-Kader e Luther (2008), Azhar e Rahman (2009), 

Pavlatos e Paggios (2009),  Angelakis et al. (2010), Ilias et al. (2010); Abdel e McLellan 

(2011), Joshi et al. (2011), McLellan e Moustafa (2011), Yalcin (2012) e Ahmad (2014), mas 

também são usados os termos management accounting tools, em McLellan e Moustafa (2008) 

e Carenzo et al. (2011) e management accounting techniques, em Albu e Albu (2012). 

É usual a classificação das práticas de contabilidade gerencial em categorias, e nos 

mesmos estudos citados observou-se diversidade acerca de quais categorias são consideradas. 

Nas pesquisas internacionais os autores empregam principalmente os grupos i) Orçamento, ii) 

Custos, iii) Informações para tomada de decisão, iv) Avaliação de desempenho e v) Análise 

estratégica (PAVLATOS; PAGGIOS, 2009; ANGELAKIS; THEIROU; FLOROPOULOS, 

2010; YALCIN, 2012; AHMAD, 2014), conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1: Categorias de práticas de contabilidade gerencial em estudos internacionais 

A
u

to
re

s 

Pavlatos e 

Paggios (2009); 

Angelakis, 

Theirou e 

Floropoulos 

(2010); Yalcin 

(2012) e Ahmad 

(2014)  

Abdel-Kader 

e Luther 

(2006)  

Mclellan e 

Moustafa 

(2008)  

Albu e Albu 

(2012) 

Abdel e 

McLellan 

(2011) 

Joshi et al. 

(2011) 

Azhar e 

Rahman 

(2009) 

C
a

te
g

o
ri

a
s 

d
a

s 
P

rá
ti

ca
s 

d
e 

C
o

n
ta

b
il

id
a

d
e 

G
er

en
ci

a
l 

Orçamento Orçamento 

Orçamento 

para 

planejamento 
Técnicas de 

planejamento 

e orçamento 

Planejamento     

Orçamento 

para controle 

Custos Custos 

Métodos de 

custeio 

    
Gestão de 

custos 
  Técnicas 

avançadas de 

custeio 

Informação para 

tomada de 

Informação 

para tomada 

Tomada de 

decisão para 
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decisão de decisão longo prazo 

Avaliação de 

desempenho 

Avaliação de 

desempenho 

Avaliação de 

desempenho 

AD* 

financeiro 
Avaliação de 

desempenho 

Avaliação de 

desempenho 
  AD* 

financeiro 

global 

Análise 

estratégica 
  

Técnicas de 

análise 

estratégica 

  
Foco 

estratégico 

Análise e 

avaliação 

estratégica 

  

            Tradicionais 

            Modernas 

*(AD) Avaliação de Desempenho 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No Brasil, menor percentual dos trabalhos analisados agruparam as práticas de 

contabilidade gerencial para realizar análises (55% das pesquisas do Brasil e 70% dos 

trabalhos internacionais), e nos que o fazem, foram empregadas as categorias que constam no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2: Categorias de práticas de contabilidade gerencial dos estudos brasileiros 

A
u

to
re

s 

Guerreiro, Cornachione 

Jr. e Soutes (2010); 

Guerreiro, Cornachione 

Jr. e Soutes (2011); 

Teixeira et al. (2011); 

Isidoro et al. (2012) e 

Reis e Teixeira (2013) 

Oyadomari 

et al. (2010) 

Mário et al. 

(2013) 

Raupp, 

Martins e 

Beuren (2006) 

Souza, Lisboa e 

Rocha (2003) 

Frezatti 

(2005) 

C
a

te
g

o
ri

a
s 

d
a

s 
P

rá
ti

ca
s 

d
e 

C
o

n
ta

b
il

id
a

d
e 

G
er

en
ci

a
l 

Tradicionais Tradicionais         

Modernas Modernas         

  Indicadores         

    Planejamento     Planejamento 

estratégico e 

Orçamento 
    Orçamento 

Sistemas 

orçamentários 

Planos 

orçamentários 

    
Métodos de 

Custeio 
  

Métodos de 

custeio 
  

Métodos de 

predeterminação 

de custos 

  

      
Relatórios 

Gerenciais 
  

Relatórios 

Gerenciais 

        

Análise de 

relações custo-

volume-lucro 

  

        
Medidas de 

retorno 
  

          

Programas de 

redução de 

desperdícios 

          

Sistemas de 

geração de 

valor 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A classificação das práticas em tradicionais e modernas, predominante nos estudos 

brasileiros, ocorre a partir dos estágios evolutivos da International Federation of Accountants 

(IFAC). Pronunciamento da IFAC (1998) mostra que ao longo do tempo foram surgindo 

inovações na contabilidade gerencial à medida em que o contexto organizacional se alterava, 

com as empresas se tornando mais complexas, influenciadas pelas mudanças tecnológicas e o 

surgimento de novos concorrentes.  

Segundo a IFAC (1998), o primeiro estágio evolutivo da contabilidade gerencial 

compreendeu o período anterior a 1950, onde o foco da gestão era a determinação de custos e 

controle financeiro por meio do uso de orçamentos e tecnologias da contabilidade de custos. 

No segundo estágio - período entre 1950 e 1965 - o foco estava no fornecimento de 

informações para o planejamento e controle gerencial, por meio da análise de decisão e 

contabilidade por responsabilidade. As práticas desenvolvidas nesses dois períodos evolutivos 

são as denominadas como tradicionais. 

O terceiro estágio da IFAC (1998), entre os anos de 1965 a 1985, envolvia atenção à 

redução de desperdício dos recursos utilizados nos processos da empresa, pela análise de 

processos e tecnologias de gerenciamento de custos, e o quarto estágio, a partir de 1985, foca 

na geração de valor pelo uso efetivo de recursos, de tecnologias que examinam os 

direcionadores de valor para o cliente e o acionista e, ainda, de inovação organizacional, 

sendo as práticas desenvolvidas nesse período denominadas de modernas. 

Nos estudos brasileiros, não se identificou pesquisas em que as práticas foram 

classificadas em categorias semelhantes àquelas predominantes nos estudos internacionais 

analisados. Assim, a partir das diferentes abordagens observadas na literatura, neste estudo as 

práticas são classificadas tanto conforme o que é mais usual nas pesquisas brasileiras quanto 

nos estudos internacionais, ou seja, tradicionais e modernas, e em orçamento (O), custos (C), 

informações para tomada de decisão (ITD), avaliação de desempenho (AD) e análise 

estratégica (AE). 

 

2.3. Práticas de contabilidade gerencial mais abordadas nos estudos 

 

Analisando os estudos identificados na seção anterior, observou-se que algumas 

práticas são mais investigadas do que outras. Na Tabela 1 estão relacionadas, em ordem 

decrescente de citação, as vinte e cinco práticas mais abordadas nos 20 estudos brasileiros e 

nos 17 estudos realizados noutros países, mencionados na seção anterior deste estudo. Se 
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consideradas distintamente, as práticas mencionadas nos 20 estudos do Brasil resultariam em 

70 práticas diferentes, e nos 17 estudos internacionais compreenderiam 108 práticas distintas. 

 

 

 

Tabela 1: Práticas de contabilidade gerencial mais pesquisadas  
25 práticas mais abordadas - estudos no 

Brasil

N° de 

Artigos

25 práticas mais abordadas - estudos 

internacionais

N° de 

Artigos

Orçamento 13 Custeio meta 14

Custeio por absorção 12 Custeio baseado em atividade (ABC) 13

Custeio variável 12 Análise custo-volume-lucro 12

Custo padrão 11 Orçamento - planejamento operações anuais 10

Balanced scorecard (BSC) 10 Balanced scorecard (BSC) 10

Custeio baseado em atividades (ABC) 10 Análise da lucratividade por produtos 10

Valor econômico adicionado (EVA) 10 Custos da qualidade 9

Custeio meta (target costing ) 9 Orçamento de capital 9

Planejamento estratégico 8 Benchmarking 9

Benchmarking 8 Custeio variável 8

Kaizen 6 Orçamento para controle de custos 8

Preço de transferência 6 Gestão baseada em atividades (ABM) 7

Teoria das restrições 6 Orçamento - coorden. ativid. interorganizac. 7

Fluxo de caixa 5 Orçamento de caixa 7

Moeda constante 5 Previsão de longo prazo 7

Ponto de equilíbrio 5 Custeio por absorção 6

Simulações 5 Custo padrão 6

Valor presente 5 Custeio de ciclo de vida 6

Descentralização 4 Orçamento - avaliação desempenho gestores 6

Gestão econômica (GECON) 4 Orçamento baseado em atividades (ABB) 6

Justin time (JIT) 4 Análise de variação orçamentária 6

Resultado por unidade de negócios 3 Indicadores financeiros 6

Retorno sobre patrimônio líquido (ROE) 3 Lucro residual 6

Margem de contribuição 3 Valor Econômico Adicionado (EVA) 6

Gestão de estoques 2 Análise da lucratividade por cliente 6  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A comparação entre as práticas mais abordadas nos estudos internacionais e nos 

brasileiros permite identificar similaridades, conforme Tabela 2, onde utilizou-se como 

referência as obras brasileiras e a respectiva posição e menções nas obras internacionais. 
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Tabela 2: Comparativo das práticas mais pesquisadas no Brasil e nos estudos 

internacionais 

Ordem
Principais práticas  - estudos no 

Brasil

Nº de 

Obras
Ordem

Principais práticas - estudos 

internacionais

Nº de 

Obras

1. Orçamento 13 4. Orçamento planejamento anual 10

2. Custeio por absorção 12 16. Custeio por absorção 6

3. Custeio variável 12 10. Custeio variável 8

4. Custo padrão 11 17. Custo padrão 6

5. Balanced scorecard (BSC) 10 5. Balanced scorecard (BSC) 10

6. Custeio baseado em atividades (ABC) 10 2. Custeio baseado em atividades (ABC) 13

7. Valor econômico adicionado (EVA) 10 24. Valor econômico adicionado (EVA) 6

8. Custeio meta (target costing) 9 1. Target Costing (Custeio meta) 14

10. Benchmarking 8 9. Benchmarking 9

16. Ponto de equilíbrio 5 3. Análise custo-volume-lucro 12  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar que as cinco principais práticas abordadas nos estudos internacionais 

estão também contempladas nas pesquisas brasileiras. Já, para as pesquisas do Brasil, as oito 

principais práticas estão contempladas nos estudos internacionais.  

 

3. Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

Esta pesquisa, quanto à natureza do objetivo, caracteriza-se como descritiva (GIL, 

1999), já que são identificadas as práticas de contabilidade gerencial utilizadas nas 

cooperativas de produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul, sendo um estudo de 

caráter prático. Porém, previamente ao estudo prático, para dar sustentação à investigação que 

se pretendia realizar e construir o referencial teórico, fez-se uma busca acerca das principais 

práticas de contabilidade gerencial abordadas por obras da área publicadas a partir do ano 

2000.  

Selecionou-se os estudos brasileiros constantes na base de dados do Sistema Integrado 

CAPES (SICAPES), em 01 de março de 2014. Foram selecionados 41 periódicos de estrato 

A1 a B3, da área de avaliação de Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 

Turismo em que o título apresentasse pelo menos um dos seguintes termos: administração; 

contabilidade; contábil; gestão e gerencial. Os termos empregados nas buscas de artigos 

foram: práticas; instrumentos; ferramentas; artefatos; métodos; controles; gestão; gerencial 

e controladoria. A busca resultou em 16 artigos científicos alinhados ao tema do estudo, além 

de 4 artigos constantes na plataforma Google Scholar. Os estudos internacionais selecionados 

foram aqueles das bases de dados SciVerseSCOPUS, EBSCOhost, ISI Web of Knowledge, 

Wiley e Emerald em 04 de março de 2014. As palavras-chave utilizadas foram: management 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Práticas de contabilidade gerencial em cooperativas de produção agropecuária do Estado do Rio  

Grande do Sul 

Imlau, J.M.; Gasparetto, V. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 2, Abr/Jun - 2017.                                     ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

246 

accounting, managerial accounting, practices, tool, controls, systems, information e artifacts. 

Assim, foram selecionados 17 artigos científicos para analisar as práticas de contabilidade 

gerencial abordadas em âmbito internacional, conforme apresentado na seção 2 deste trabalho. 

O estudo tem lógica dedutiva, tendo como objetivo chegar a uma conclusão lógica a 

partir de premissas, usando o silogismo (MARCONI; LAKATOS, 2007), que permite 

explicar um fato específico ou um acontecimento, partindo-se de uma lei ou um conhecimento 

maior que serve de sustentação às premissas estabelecidas. 

A fonte da coleta de dados e a abordagem do problema contemplam dados primários 

(RICHARDSON, 1999), obtidos diretamente em campo com os informantes (profissionais 

das cooperativas), por meio de questionário estruturado elaborado para este estudo. Assim, 

quanto aos procedimentos técnicos o estudo constitui-se de uma pesquisa de campo, 

caracterizada como levantamento (survey), pois a coleta de dados se dá no local em que os 

fenômenos ocorrem (por meio do envio de questionário ao endereço eletrônico dos 

respondentes). Quanto ao aspecto temporal, trata-se de um estudo transversal, já que o estudo 

do fenômeno ocorre em um único momento (RUIZ, 2002), quando os questionários foram 

submetidos de dezembro de 2014 a abril de 2015. 

A amostra do estudo se classifica como não probabilística intencional ou por 

conveniência. Segundo Martins (2002), nesse tipo de amostragem há uma escolha deliberada 

dos elementos da amostra que são escolhidos por serem mais acessíveis, articulados ou fáceis 

de serem avaliados e, portanto, não se torna possível generalizar os resultados das pesquisas 

para a população, pois sua validade se resume ao contexto específico em que foi pesquisado. 

Na definição da amostra da pesquisa, inicialmente buscou-se dados de 298 

cooperativas nas bases de dados de três entidades representativas do cooperativismo: 

Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (OCERGS), União Nacional 

das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do Rio Grande do 

Sul (UNICAFES/RS) e Programa Gaúcho do Cooperativismo Rural. Foram feitos contatos 

telefônicos com as 298 cooperativas, a fim de obter o endereço eletrônico do profissional 

responsável pelas informações de contabilidade gerencial para posterior envio do 

questionário, porém deparou-se com situações como número telefônico disponibilizado não 

ser da cooperativa, de não repassarem o contato do responsável, de o responsável pelas 

informações estar em férias ou de a cooperativa ter passado por processo de liquidação ou 

extinção. Os questionários puderam ser enviados a 186 cooperativas, e destes, obteve-se 50 

retornos (26,9%), compondo a amostra final da pesquisa. 
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O instrumento de pesquisa utilizado na pesquisa foi um questionário, em foi solicitado 

ao respondente selecionar dentre as assertivas as que melhor atendessem sua percepção acerca 

do tema. As escalas variaram de 0 a 10, exceto em questões abertas referentes a informações 

da cooperativa e do profissional responsável pela elaboração das informações. Todas as 

assertivas tinham que ser assinaladas antes que o questionário fosse submetido. 

Realizou-se pré-teste em 4 cooperativas de produção agropecuária. A partir do pré-

teste identificou-se que o questionário abordava, em geral, os termos com clareza e precisão e 

os respondentes não o consideraram extenso, porém foi sugerida a adaptação de algumas 

questões para termos mais adequados à realidade das cooperativas para facilitar a 

compreensão dos respondentes. As sugestões julgadas pertinentes foram incorporadas ao 

documento final. 

Foram analisadas as respostas a três blocos, que compreendiam: Bloco 1 - informações 

básicas sobre a cooperativa, para realizar análises sobre grupos de cooperativas com 

características específicas semelhantes, Bloco 2 - traçou o perfil do profissional responsável 

pela elaboração das informações de contabilidade gerencial na cooperativa, e Bloco 3 - 

identificou o nível de percepção que os respondentes possuíam acerca da adoção de práticas 

de contabilidade gerencial. No Bloco 3 foram utilizadas 25 assertivas, conforme apresentadas 

no Quadro 3, a partir das 15 práticas de contabilidade gerencial - selecionadas com base no 

referencial teórico - mais abordadas nas pesquisas brasileiras e internacionais analisadas 

(conforme Quadro 1). Algumas práticas se repetiam e outras resultaram de mais de uma 

pergunta, como planejamento estratégico, orçamento e análise de custo-volume-lucro.  

 

Quadro 3: Práticas de contabilidade gerencial e assertivas do questionário 

Assertiva 
Prática de contabilidade 

gerencial representada 

Estágio 

evolutivo * 

Classifi-

cação ** 

1) Utiliza o orçamento como base para a tomada de decisão. Orçamento 2º O 

2) Conhece quanto a cooperativa precisa vender no mês/ano para 

cobrir os gastos fixos. 
Ponto de equilíbrio 

2º ITD 

3) Apura o custo dos produtos com base no método de custeio por 

absorção. 
Custeio por absorção 

1º C 

4) Apura o custo dos produtos com base no método de custeio 

variável. 
Custeio variável 

1º C 

5) Utiliza o conceito de margem de contribuição (receita menos 

gastos variáveis) na tomada de decisão dos gestores. 
Margem de contribuição 

2º ITD 

6) Compara seus indicadores com os de outras organizações 

(benchmarking). 
Benchmarking 

3º AD 

7) Conhece as sobras (lucratividade) de cada produto 

comercializado pela cooperativa. 

Análise da lucratividade 

por produto 
2º ITD 

8) Adota o sistema de avaliação de desempenho balanced 

scorecard. 
Balanced scorecard (BSC) 

4º AD 

9) Adota a prática de custeio meta (target costing). Custeio meta 3º C 

10) Adota o conceito de just in time. Just in time 3º C 

11) Elabora o planejamento estratégico. Planejamento estratégico 3º AE 
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12) Implementa o planejamento estratégico. Planejamento estratégico 3º AE 

13) Conhece a lucratividade de cada cliente. 
Análise da lucratividade 

por cliente 
2º ITD 

14) A cooperativa utiliza o custeio baseado em atividades (ABC). 
Custeio baseado em 

atividades (ABC) 
3º C 

15) Utiliza o valor econômico adicionado (EVA) para avaliar o 

desempenho econômico. 

Valor econômico 

adicionado (EVA) 
4º AD 

16) Utiliza o custo padrão como instrumento de controle de 

custos. 
Custo padrão 

1º C 

17) Conhece o montante do fluxo de recebimentos e pagamentos 

esperados para os próximos meses (fluxo de caixa projetado). 
Fluxo de caixa 

2º ITD 

18) Realiza simulações de rentabilidade de produtos (receitas, 

custos e margem). 
Simulações 

4º ITD 

19) Adota práticas de análise de investimentos para o orçamento 

de capital. 
Orçamento de capital 

2º O 

20) Apura os custos da qualidade (custos de prevenção, de 

avaliação e de falhas internas e externas). 
Custos da qualidade 

3º C 

21) Adota a gestão baseada em atividades (ABM), analisando 

atividades de baixo valor agregado para melhorar os processos. 

Gestão baseada em 

atividades (ABM) 
3º C 

22) Utiliza a filosofia de melhoria contínua kaizen. Kaizen 3º C 

23) Adota o conceito de preço de transferência nos produtos ou 

serviços destinados a outros segmentos da mesma organização. 
Preço de transferência 

2º C 

24) Avalia a margem de contribuição por fator limitante de 

produção com base na teoria das restrições. 
Teoria das restrições 

3º C 

25) Elabora e analisa relatórios gerenciais em moeda constante. Moeda constante 2º ITD 

* Estágios conforme definidos pela IFAC (1998), sendo tradicionais as de primeiro e segundo estágios, e 

modernas as de terceiro e quarto estágios – classificação predominante nos estudos brasileiros. 

** Classificação em orçamento (O), custos (C), informações para tomada de decisão (ITD), avaliação de 

desempenho (AD) e análise estratégica (AE) - predominante nos estudos internacionais. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para cada assertiva do Quadro 3 foi empregada escala com 11 opções de respostas, 0 

na hipótese de não adotar, e as opções de concordância quanto à adoção podiam variar de 1 

para adoção em pouca intensidade até 10 nos casos de utilização intensa.  

A análise dos dados desta pesquisa deu-se quantitativamente, cotejando os resultados 

com estudos similares e investigando-se tendências amostrais, fazendo-se uso da estatística 

descritiva para organizar, resumir, analisar e interpretar as observações disponíveis 

(LAPPONI, 2000), com distribuição de frequência, percentagem, média, mediana e desvio-

padrão. 

Na análise da adoção das práticas de contabilidade gerencial, estas foram classificadas 

segundo os quatro estágios evolutivos definidos pela IFAC (1998), da mesma forma que 

outros estudos anteriores como Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2010), Guerreiro, 

Cornachione Jr. e Soutes (2011), Teixeira et al. (2011) e Reis e Teixeira (2013). Os estudos 

internacionais, embora tenham adotado a definição da IFAC, não segregaram as práticas 

tradicionais e modernas nos quatro estágios evolutivos, sendo usual a classificação também 

adotada neste estudo, em orçamento (O), custos (C), informações para tomada de decisão 

(ITD), avaliação de desempenho (AD) e análise estratégica (AE). 
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Dentre as limitações da pesquisa, na construção do referencial teórico, pode-se citar a 

busca bibliográfica restrita a artigos científicos publicados em periódicos a partir do ano 2000, 

a utilização somente das bases de dados do portal de periódicos da Capes para os artigos 

internacionais e da base SICAPES e Google Scholar para os artigos brasileiros.  

Os achados deste estudo estão limitados às cooperativas de produção agropecuária do 

Rio Grande do Sul que compõem a amostra, e por ser tratar de uma amostra intencional e não 

probabilística os resultados não podem ser generalizados à população. A transversalidade da 

pesquisa corresponde a outra limitação do estudo, já que os resultados obtidos refletem 

determinado momento percebido pelos respondentes, sendo possível a mudança da realidade 

identificada com o passar do tempo.  

Outra limitação remete ao instrumento de pesquisa (questionário estruturado) que 

apresenta vieses conforme o comportamento e interpretação de cada indivíduo, estando esta 

limitação fora do controle do pesquisador, embora tenha se buscado neste estudo reduzir esses 

efeitos no pré-teste. Além disso, pelo fato do questionário ter sido enviado por e-mail aos 

respondentes, embora tenha sido mencionado e exigido em contatos anteriores que o 

instrumento de pesquisa devesse ser respondido pelos profissionais responsáveis pela 

elaboração de informações de contabilidade gerencial na cooperativa, os pesquisadores não 

possuem controle se de fato as respostas foram fornecidas por esses profissionais. 

 

4. Apresentação e Análise dos Resultados da Pesquisa 

4.1. Caracterização das cooperativas da amostra 

 

As 50 cooperativas da amostra estão compreendidas em 41 municípios, pertencentes 

às sete mesorregiões do Rio Grande do Sul e em 18 das 35 microrregiões. A maioria (72%) 

localiza-se na mesorregião do Noroeste, que compreende o maior número de municípios do 

estado (43%), e também o maior número de microrregiões (13). O Quadro 4 traz a 

caracterização das cooperativas da amostra. 

 
Quadro 4: Caracterização das cooperativas da amostra 

Segmento de atuação * 

Hortifrutigranjeiros Leite Grãos Vinícola Carnes Outras 

21  (42%) 14  (28%) 13  (26%) 4  (8%) 2  (4%) 2  (4%) 

Faturamento 

≥ R$ 2,4 milhões 
< 2,4 milhões e ≥ 

R$ 16 milhões 

< R$ 16 

milhões e ≥ R$ 

90 milhões 

< R$ 90 milhões e 

≥ R$ 300 milhões 

< R$ 300 

milhões 

Não 

Informaram 

24  (48%) 6  (12%) 6  (12%) 5  (10%) 4  (8%) 5  (10%) 
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Associados 

Até 100: De 101 a 500 De 501 a 2.000 De 2.000 a 5.000 Mais de 5.000 

26  (52%) 8  (16%) 5  (10%) 7  (14%) 4  (8%) 

Empregados 

Nenhum De 1 a 5 De 6 a 20 De 21 a 100 De 101 a 500 Mais de 500 

4  (8%) 21  (42%) 6  (12%) 8  (16%) 9  (18%) 2  (4%) 

Período em Atividade 

01 - 20 anos 21 - 40 anos 41 - 60 anos 61 - 80 anos 81 anos ou mais 

31  (62%) 5  (10%) 8  (16%) 4  (8%) 2  (4%) 

* O percentual ultrapassa 100% porque algumas cooperativas atuam em mais de um segmento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Cooperativas que atuam no ramo de hortifrutigranjeiros foram a maioria dos 

respondentes (21). O faturamento foi analisado de acordo com classificação do BNDES 

(2010), em micro, pequena, média, média-grande e grande empresa. A maioria dos 

respondentes (48%) enquadram-se como micro, sendo 21 fundadas a partir do ano 2000 e com 

menos de 150 associados. Na amostra também há 9 cooperativas com faturamento superior a 

R$ 90 milhões, todas com mais de 2.000 associados em seu quadro social e 8 estão ativas há 

mais de 50 anos. Entre as cooperativas mais antigas, destacam-se 2 dentre as 4 do ramo 

vinícola, fundadas em 1931 e 1932. As cooperativas do ramo de hortifrutigranjeiros 

caracterizam-se como as mais jovens, todas constituídas a partir de 1998. 

Quanto ao número de associados, 26 cooperativas possuem menos de cem cooperados, 

destas, 24 iniciaram as atividades a partir de 2003. Por outro lado, entre as 11 cooperativas 

com mais de 2.000 associados, 9 foram fundadas até 1967. A maioria das cooperativas (42%) 

possui entre um e cinco funcionários, e das 11 cooperativas com mais de cem funcionários, 8 

possuem faturamento superior a R$ 90 milhões. 

As cooperativas da amostra foram analisadas quanto a existência de departamento 

formalmente constituído, responsável pelas informações de contabilidade gerencial e 54%  

informaram possuir esse departamento, existindo em apenas 25% das cooperativas 

classificadas como micro, porém, existe em 100% das cooperativas com faturamento superior 

a R$ 90 milhões. Entre as 20 cooperativas que possuem mais de 20 anos de atividade, 15 

(75%) afirmaram possuir tal departamento. 

 

4.2. Perfil do profissional responsável pelas informações de contabilidade gerencial 

 

Como mostra o Quadro 5, a maioria dos respondentes são do sexo masculino e destes, 

39% são graduados. Entre as mulheres, 77% têm ensino superior e, destas, 5 cursaram 
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especialização, e todas exercem atividades remuneradas na cooperativa, enquanto apenas 50% 

dos homens são remunerados. Os 28 profissionais com ensino superior atuam em 

cooperativas de grande porte, com faturamento médio de R$129.730.726,57 e média de 2.043 

associados, com tempo médio de atuação na cooperativa superior a dez anos, e apenas um 

exerce a atividade sem remuneração – essa situação pode ocorrer em casos onde o 

profissional é um cooperado.  

 

 

 

Quadro 5: Perfil do profissional responsável pelas informações de contabilidade 

gerencial 
Gênero 

Masculino: 28 (56%) Feminino: 22 (44%) 

Idade 

Até 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos Acima de 60 anos 

10  (20%) 15  (30%) 13  (26%) 11  (22%) 1  (2%) 

Escolaridade 

Ensino 

Fundamental:  
Ensino Médio Ensino Superior Especialização Mestrado Doutorado 

2  (4%) 21  (42%) 16  (32%) 10  (20%) 0  (0%) 1  (2%) 

Tempo de Atuação na Cooperativa 

Até 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos Acima de 30 anos 

14  (28%) 15  (30%) 5  (10%) 9  (18%) 4  (8%) 3  (6%) 

Função Desempenhada na Cooperativa 

Presidente Contador Funcionário Gerente Diretor Demais funções 

13  (26%) 9  (18%) 9  (18%) 4  (8%) 3  (6%) 12  (24%) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto à idade dos respondentes, predominam profissionais entre 30 e 39 anos (30%), 

porém, metade dos respondentes possui idade inferior a 39 anos. Os profissionais com mais 

idade estão à frente de cooperativas com maior faturamento e mais antigas. Dentre as 11 

cooperativas com faturamento superior a R$ 60 milhões, em 7 os profissionais possuem idade 

superior a 47 anos. 

A função desempenhada pelos respondentes indica que o profissional mais 

frequentemente responsável pelas informações de contabilidade gerencial é o presidente da 

cooperativa (26%). Essa característica está presente em micro e pequenas cooperativas, com 

média de 2 funcionários e, nessas, menos da metade dos presidentes são remunerados por 

executar tal função. A alternativa aberta “outra” mostrou 11 funções diversas, das quais 

destaca-se o contador, função de 9 respondentes. Este profissional caracteriza-se pelo grupo 

de cooperativas que possuem departamento responsável pelas informações de contabilidade 

gerencial e faturamento médio de cerca de R$ 90 milhões.  
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A maioria dos respondentes (58%) atua há menos de cinco anos na cooperativa. 

Dentre os 50 respondentes, 9 trabalharam em outras cooperativas anteriormente e 24 atuaram 

na função em outras organizações empresariais (não cooperativas). Para 44% dos 

respondentes a cooperativa em que atuam é a primeira organização em que são responsáveis 

pela elaboração de informações de contabilidade gerencial. 

 

4.3. Práticas de contabilidade gerencial adotadas nas cooperativas 

4.3.1. Percepção de adoção de práticas tradicionais de contabilidade gerencial  

 

Considerando as práticas de cada estágio, a Tabela 3 mostra aquelas classificadas 

como de primeiro estágio, e apresenta média e mediana de percepção de adoção para cada 

uma. 

 

Tabela 3: Práticas de contabilidade gerencial de primeiro estágio 

Porte Empresarial Média Mediana 

Práticas de Contabilidade 

Gerencial de 1º Estágio 

(Tradicionais) 
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Custeio Variável 5,2 6,8 6,8 9,0 4,8 6,1 5,0 7,5 7,5 10,0 5,0 7,0 

Custeio por Absorção 5,0 5,0 3,3 0,6 8,3 4,8 5,0 7,0 2,5 0,0 9,0 5,0 

Custo Padrão 2,9 5,8 8,0 5,6 7,0 4,7 0,0 6,5 8,0 8,0 7,0 6,0 

Geral Práticas do 1º Estágio 4,4 5,9 6,1 5,1 6,7 5,2 5,0 7,0 6,0 5,0 8,0 6,0 

Escala: 1 – Pouca intensidade; 10 – Utilização Intensa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A adoção do custeio variável nas cooperativas é superior à do custeio por absorção, 

corroborando os resultados de Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2010), Teixeira et al. 

(2011) e Reis e Teixeira (2013). A adoção do custeio por absorção é maior em cooperativas 

classificadas como grande empresa. Além disso, a adoção deste método nas cooperativas de 

portes intermediários como média-grande empresa e média empresa, é inferior àquela 

observada nos agrupamentos de micro e pequena empresa. 

O custo padrão, assim como em outros estudos brasileiros (GUERREIRO, 

CORNACHIONE JR.; SOUTES, 2010; TEIXEIRA et al., 2011; ISIDORO et al., 2012; 

REIS; TEIXEIRA, 2013), é adotado em menor intensidade que o custeio variável e custeio 

por absorção. Entretanto, na literatura internacional, Yalcin (2012), em estudo realizado com 

as 500 maiores empresas da bolsa de Istambul, identificou a adoção desta prática em 71% da 

amostra.  
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A Tabela 4 lista a média e mediana da percepção de adoção para práticas de segundo 

estágio, onde destaca-se a análise de lucratividade por produto frente à de clientes, o que 

também foi observado na literatura internacional nos estudos de Abdel-Kader e Luther (2006) 

e Pavlatos e Paggios (2009). Também há maior percepção de adoção do ponto de equilíbrio 

frente à margem de contribuição, corroborando a pesquisa de Braga, Braga e Souza (2010) e 

discordando dos achados de Souza, Lisboa e Rocha (2003), em que a margem de contribuição 

é adotada por 80% e o ponto de equilíbrio por 61% das empresas da amostra. 

 

Tabela 4: Práticas de contabilidade gerencial de segundo estágio 

Porte Empresarial Média Mediana 

Práticas de Contabilidade Gerencial 

de 2º Estágio (Tradicionais) 
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Análise de Lucratividade do Produto 6,5 7,5 8,3 7,8 9,8 7,4 7,0 7,5 8,5 9,0 10,0 8,0 
Ponto de Equilíbrio 6,2 7,5 7,7 7,0 9,0 6,9 6,5 7,5 8,0 9,0 9,0 8,0 

Margem de Contribuição 5,0 7,7 7,3 9,0 9,0 6,6 5,0 8,0 7,5 9,0 9,0 7,0 

Fluxo de Caixa 5,1 7,3 7,8 6,8 9,8 6,3 5,0 8,0 7,5 9,0 10,0 7,0 
Orçamento 4,5 5,2 7,5 5,6 8,3 5,6 4,0 6,0 8,0 9,0 9,0 5,5 
Análise de Lucratividade do Cliente 4,4 5,3 4,8 3,4 6,5 4,8 4,5 6,5 5,0 4,0 6,5 5,0 
Preço de Transferência 2,0 5,7 7,8 8,6 8,5 4,5 1,0 7,0 9,0 9,0 8,5 5,0 
Orçamento de Capital 2,0 5,0 6,3 6,8 8,8 4,2 1,0 6,5 7,0 8,0 9,0 3,5 
Moeda Constante 1,8 6,2 7,2 5,6 6,8 4,0 0,0 7,0 7,5 8,0 8,5 3,0 

Geral Práticas do 2º Estágio 4,2 6,4 7,2 6,7 8,5 5,6 4,0 7,5 8,0 9,0 9,0 6,0 

Escala: 1 – Pouca intensidade; 10 – Utilização Intensa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Práticas como orçamento de capital e moeda constante têm menor adoção entre o 

grupo das práticas tradicionais de segundo estágio. No entanto, em estudos internacionais 

como os de Joshi (2001), Angelakis, Theriou e Floropoulos (2010), Abdel e McLellan (2011), 

Yalcin (2012), possivelmente por terem sido realizados em empresas de grande porte, o 

orçamento de capital é adotado por mais de 60% das amostras. Moeda constante é adotada 

por mais da metade das cooperativas agropecuárias pesquisadas por Reis e Teixeira (2013), 

sendo noutros estudos, como os de Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2011), Almeida et al. 

(2011) e Isidoro et al. (2012), adotada por menos da metade das empresas da amostra. 

 

4.3.2. Percepção de adoção de práticas modernas de contabilidade gerencial  

 

A Tabela 5 ilustra os resultados quanto à percepção de adoção das práticas modernas 

classificadas no terceiro estágio.  
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Apesar da percepção de uso inferior às práticas tradicionais, o planejamento 

estratégico tem posição destacada entre as práticas do terceiro estágio, principalmente nas 

cooperativas de maior porte. Nos estudos brasileiros, de Morgan e Benedicto (2009), Gonzaga 

et al. (2010) e Teixeira et al. (2011), realizados em empresas de grande porte e entidades do 

terceiro setor, os índices de adoção desta prática variaram entre 65 e 75%. 

O ABC, ao ser comparado aos métodos de custeio por absorção e variável, apresenta 

menor adoção, o que é corroborado nos estudos brasileiros de Souza, Lisboa e Rocha (2003), 

Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2010), Gonzaga et al. (2010), Guerreiro, Cornachione Jr. 

e Soutes (2011), Reis e Teixeira (2013), em que a adoção desta prática é observada por menos 

de 30% das empresas das amostras. Estudos internacionais também demonstram tal tendência, 

como nas pesquisas de Joshi (2001), Abdel-Kader e Luther (2006), Pavlatos e Paggios (2009), 

Carenzo et al. (2011), Abdel e MacLellan (2011), realizados em empresas de diferentes 

portes. 

 

Tabela 5: Práticas de contabilidade gerencial de terceiro estágio 

Porte Empresarial Média Mediana 

Práticas de Contabilidade Gerencial 

de 3º Estágio (Modernas) 
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Planejamento Estratégico (Elabora) 2,9 4,8 7,8 8,6 8,5 4,9 2,0 4,5 7,5 10,0 9,0 5,0 
Planejamento Estratégico (Implementa) 2,5 4,8 7,5 8,4 8,5 4,7 1,0 4,5 7,5 10,0 9,0 5,0 
Benchmarking 3,1 4,0 5,5 4,8 9,0 4,3 3,0 3,0 5,5 5,0 9,0 3,5 
ABC (Custeio Baseado em Atividades) 1,7 3,0 4,3 6,8 5,5 3,2 0,5 1,5 5,0 8,0 6,5 1,0 
Custos da Qualidade 1,8 2,5 4,2 3,0 7,0 3,0 1,0 0,5 5,0 2,0 7,0 2,0 
ABM Gestão Baseada em Atividades) 1,6 3,5 4,8 4,0 5,0 3,0 1,0 2,0 5,5 4,0 5,5 1,0 
Teoria das Restrições 1,6 1,7 4,8 4,8 6,5 3,0 0,5 0,0 4,0 5,0 6,5 1,0 
Custeio Meta 1,9 3,8 1,2 5,0 5,8 2,9 1,0 4,5 0,0 6,0 6,5 1,0 
Kaizen 1,3 3,8 4,2 3,6 7,0 2,9 0,0 4,5 3,0 4,0 8,0 1,0 
Just in Time 1,5 2,5 1,8 7,0 3,0 2,7 0,0 0,5 1,0 6,0 2,0 1,0 

Geral Práticas do 3º Estágio 2,0 3,5 4,6 5,6 6,6 3,5 1,0 3,5 5,0 6,0 7,5 2,0 

Escala: 1 – Pouca intensidade; 10 – Utilização Intensa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A teoria das restrições, custeio meta, kaizen e just in time foram as práticas de terceiro 

estágio com menor percepção de adoção, tendência também observada na literatura 

pesquisada. O custeio meta – prática mais pesquisada nos artigos internacionais – apresentou 

índices de adoção inferiores a 35% nos estudos de Joshi (2001), Abdel-Kader e Luther (2006), 

Ilias, Razak e Yasoa (2010), Carenzo et al. (2011), Abdel e MacLellan (2011) e Joshi et al. 

(2011), mesmo em empresas de grande porte. O kaizen, mais pesquisado na literatura 

brasileira do que internacional, também apresentou índices de adoção inferiores a 35% em 
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quatro diferentes estudos - Guerreiro e Soutes (2010), Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes 

(2011), Isidoro et al. (2012) e Reis e Teixeira (2013). O just in time também apresentou baixa 

adoção, corroborando estudos anteriores de Guerreiro e Soutes (2010), Guerreiro, 

Cornachione Jr. e Soutes (2011) e Reis e Teixeira (2013). 

A Tabela 6 mostra a média e mediana da percepção de adoção para as práticas 

modernas de quarto estágio, onde destacam-se simulações. Estudos no Brasil investigaram tal 

prática e identificaram níveis de adoção superiores a 75%, como os de Guerreiro, 

Cornachione Jr. e Soutes (2010), Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2011) e Reis e Teixeira 

(2013). 

 

Tabela 6: Práticas de contabilidade gerencial de quarto estágio 

Porte Empresarial Média Mediana 

Práticas de Contabilidade 

Gerencial do 4º Estágio 

(Modernas) 
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Simulações 4,5 7,5 6,7 8,0 9,5 6,0 3,5 8,0 8,0 9,0 9,5 7,0 

Balanced Scorecard 2,3 2,8 1,5 2,6 6,3 2,7 1,0 1,0 0,0 1,0 8,0 1,0 

Economic Value Added (EVA) 1,4 2,5 3,2 5,2 4,0 2,5 0,0 1,0 2,0 6,0 4,5 1,0 

Geral Práticas do 4º Estágio 2,7 4,3 3,8 5,3 6,6 3,7 1,5 4,5 3,0 6,0 8,0 2,5 

Escala: 1 – Pouca intensidade; 10 – Utilização Intensa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O balanced scorecard apresentou baixa percepção de adoção, no entanto para as 

grandes empresas da amostra esta prática obteve índices muito superiores aos demais portes 

de cooperativas. Nos estudos internacionais pesquisados, essa prática é adotada normalmente, 

por menos da metade das empresas pesquisadas, o que também se confirma nos estudos 

brasileiros similares. 

Nos estudos similares internacionais, o EVA também apresentou baixos índices de 

adoção. O estudo de Pavlatos e Paggios (2009), realizado em hotéis gregos, de Ilias, Razak e 

Yasoa (2010) em pequenas empresas malaias, de Joshi (2011) em grandes empresas, e de 

Yalcin (2012) nas 500 maiores empresas da bolsa de Istambul, apontam que menos de 35% 

das empresas pesquisadas adotam tal prática de contabilidade gerencial. 

 

4.3.3. Discussão dos resultados da pesquisa 

 

A Tabela 7 mostra um panorama geral sobre a utilização das práticas nas cooperativas 

pesquisadas. Baseando-se nos estudos internacionais similares de Angelakis, Theriou e 
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Floropoulos (2010) e Ahmad (2014), o grupo geral das práticas foi segregado quanto ao nível 

de percepção de uso, em três partes iguais (alta, média e baixa percepção de uso), 

classificadas nos estágios evolutivos definidos pela IFAC (1998) e categorizadas conforme a 

classificação mais usual na literatura internacional pesquisada. 

 

Tabela 7: Práticas de contabilidade gerencial por níveis de percepção de adoção 

P
o

si
çã

o
 

Práticas de Contabilidade Gerencial  
Estágio 

evolutivo 

Tradicional 

ou Moderna 

Categoria 

* 
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  Alta Percepção de Uso: 

1.   Análise de Lucratividade do Produto Segundo Tradicional ITD 7,4 8,0 2,3 

2.   Ponto de Equilíbrio Segundo Tradicional ITD 6,9 8,0 2,6 

3.   Margem de Contribuição Segundo Tradicional ITD 6,6 7,0 2,8 

4.   Fluxo de Caixa Segundo Tradicional ITD 6,3 7,0 3,1 

5.   Custeio Variável Primeiro Tradicional C 6,1 7,0 3,0 

6.   Simulações Quarto Moderna ITD 6,0 7,0 3,3 

7.   Orçamento Segundo Tradicional O 5,6 5,5 3,3 

8.   Planejamento Estratégico (Elabora) Terceiro Moderna AE 4,9 5,0 3,7 

  Média Percepção de Uso: 

9.   Custeio por Absorção Primeiro Tradicional C 4,8 5,0 3,2 

10.   Análise de Lucratividade do Cliente Segundo Tradicional ITD 4,8 5,0 2,9 

11.   Custo Padrão Primeiro Tradicional C 4,7 6,0 3,8 

12.   Preço de Transferência Segundo Tradicional C 4,5 5,0 4,0 

13.   Benchmarking Terceiro Moderna AD 4,3 3,5 3,1 

14.   Orçamento de Capital Segundo Tradicional O 4,2 3,5 3,8 

15.   Moeda Constante Segundo Tradicional ITD 4,0 3,0 3,9 

16.  Custeio Baseado em Atividades (ABC) Terceiro Moderna C 3,2 1,0 3,5 

  Baixa Percepção de Uso: 

17.   Custos da Qualidade Terceiro Moderna C 3,0 2,0 3,2 

18.   Gestão Baseada em Atividades (ABM) Terceiro Moderna C 3,0 1,0 3,4 

19.   Teoria das Restrições Terceiro Moderna C 3,0 1,0 3,4 

20.   Custeio Meta Terceiro Moderna C 2,9 1,0 3,3 

21.   Kaizen Terceiro Moderna C 2,9 1,0 3,4 

22.   Balanced Scorecard Quarto Moderna AD 2,7 1,0 3,1 

23.   Just in Time Terceiro Moderna C 2,7 1,0 3,3 

24.   Economic Valued Added (EVA) Quarto Moderna AD 2,5 1,0 3,2 

Escala: 1 – Pouca intensidade; 10 – Utilização Intensa 

* Classificação em orçamento (O), custos (C), informações para tomada de decisão (ITD), avaliação de 

desempenho (AD) e análise estratégica (AE).  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Conforme Tabela 7, em geral, as práticas de contabilidade gerencial tradicionais são 

percebidas pelos respondentes como mais utilizadas na gestão das cooperativas do que as 

práticas modernas. Enquanto todas as práticas tradicionais classificam-se entre os níveis de 

alta e média percepção de uso, todas as práticas com baixa percepção de uso são modernas. 

Pelo menos uma prática de cada estágio está classificada nos níveis de alta percepção de 

utilização, o que demonstra a heterogeneidade dos diferentes estágios de práticas de 

contabilidade gerencial na gestão dessas organizações. Outros estudos brasileiros que 
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classificaram as práticas quanto aos estágios, separando-as em tradicionais e modernas, como 

Souza, Lisboa e Rocha (2003), Frezatti (2005), Oyadomari et al. (2010) e Reis e Teixeira 

(2013) também identificaram, em geral, maior adoção de práticas tradicionais em relação às 

modernas. 

As práticas tradicionais e definidas como de segundo estágio destacam-se entre as 

maiores médias de percepção de uso, ao passo que as modernas de quarto estágio estão entre 

as médias mais baixas, ressalvada a prática de simulações, que apresenta alta percepção de 

adoção pelos respondentes. 

Observou-se prevalência de uso da categoria de práticas classificadas como 

informações para a tomada de decisões (ITD). A análise de lucratividade do produto, 

percebida como a prática mais utilizada na gestão das cooperativas, foi amplamente 

investigada na literatura internacional, não sendo investigada com essa nomenclatura nas 

pesquisas brasileiras. Nos estudos de Joshi (2001), Abdel-Kader e Luther (2006), Pavlatos e 

Paggios (2009) e Angelakis, Tehriou e Floropoulos (2010) esta prática também consta em 

posições de destaque de adoção dentre as pesquisadas. 

O ponto de equilíbrio, no estudo de Braga, Braga e Souza (2010) também obteve 

posição destacada entre as práticas mais adotadas, no entanto em outros estudos brasileiros 

como os de Raupp, Martins e Beuren (2006) e Teixeira et al. (2011) apresentou-se com baixos 

níveis de adoção. Nos estudos internacionais de Joshi (2001), Abdel-Kader e Luther (2006), 

Pavlatos e Paggios (2009), Ilias, Razak e Yasoa (2010), Angelakis, Tehriou e Floropoulos 

(2010) e Abdel e MacLellan (2011) a adoção de ponto de equilíbrio também não consta entre 

as principais práticas – entre 35 a 55% das empresas estudadas. 

A margem de contribuição destaca-se também nos estudos de Souza, Lisboa e Rocha 

(2003) Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2011) como uma das práticas mais adotadas pelas 

empresas pesquisadas. Já o fluxo de caixa classifica-se como prática de alta adoção nos 

estudos brasileiros de Frezatti (2005), Raupp, Martins e Beuren (2006) e Amorim e Silva 

(2011). 

O planejamento estratégico foi abordado em duas questões (elaboração e 

implementação). A elaboração se configura entre as de alto nível de adoção, com média 4,9, 

entretanto, a implementação dessa prática é percebida com média 4,7, o que a classificaria no 

nível de média percepção de adoção. 

As práticas que apresentaram baixa percepção de adoção por parte dos respondentes, 

também mostraram-se pouco adotadas nas pesquisas realizadas no Brasil por Gonzaga et al. 
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(2010), Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2010), Almeida et al. (2011), Guerreiro, 

Cornachione Jr. e Soutes (2011), Isidoro et al. (2012) e de Reis e Teixeira (2013). O mesmo 

identifica-se nos estudos internacionais para práticas de quarto estágio, como o balanced 

scorecard e o EVA que, com exceção dos estudos de Joshi (2001) e Azhar e Rahman (2009), 

apresentaram baixos níveis de adoção. 

 

5. Considerações Finais 

 

Este estudo investigou a adoção de práticas de contabilidade gerencial em 

cooperativas de produção agropecuária do estado do Rio Grande do Sul, e os resultados 

demonstram que a gestão das cooperativas pesquisadas está mais relacionada ao uso de 

práticas tradicionais (12 das 16 práticas com alta e média percepção de uso são tradicionais) 

do que de modernas (todas as práticas de baixa percepção de uso são modernas), 

corroborando estudos brasileiros similares como os de Souza, Lisboa e Rocha (2003), Frezatti 

(2005), Oyadomari et al. (2010), e Reis e Teixeira (2013) e estudos internacionais como os de 

Joshi (2001), Mclellan e Moustafa (2008), McLellan e Moustafa (2011), Abdel e McLellan 

(2011) e Yalcin (2012). 

Dentre as práticas modernas, apenas simulações e planejamento estratégico constam 

entre aquelas de alta percepção de adoção. Por outro lado, destacam-se entre aquelas de 

menor percepção de adoção nas cooperativas, corroborando os resultados de Gonzaga et al. 

(2010), Guerreiro, Cornachione Jr. e Soutes (2010), Almeida et al. (2011), Guerreiro, 

Cornachione Jr, e Soutes (2011), Isidoro et al. (2012) e de Reis e Teixeira (2013), o custeio 

meta, kaizen, balanced scorecard, just in time e EVA, práticas classificadas como de custos 

(C) e avaliação de desempenho (AD), e todas modernas. 

Em relação às práticas tradicionais, análise de lucratividade do produto, ponto de 

equilíbrio, margem de contribuição e fluxo de caixa, classificadas como informações para a 

tomada de decisões (ITD), destacam-se entre as de maior percepção de adoção, assim como 

nas pesquisas de Joshi (2001), Abdel-Kader e Luther (2006), Pavlatos e Paggios (2009) e 

Angelakis, Theriou e Floropoulos (2010).  

De modo geral, a análise dos resultados permite observar que parte das práticas 

pesquisadas, principalmente as modernas, ainda não foram integralmente incorporadas às 

rotinas de uso da maioria das cooperativas pesquisadas, inclusive as de maior porte. Este fato, 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Práticas de contabilidade gerencial em cooperativas de produção agropecuária do Estado do Rio  

Grande do Sul 

Imlau, J.M.; Gasparetto, V. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, n. 2, Abr/Jun - 2017.                                     ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

259 

por si só, pode representar certa fragilidade na gestão dessas organizações à medida em que se 

observa pouca sofisticação da sua contabilidade gerencial.  

As constatações da pesquisa têm implicações para a academia e para as organizações. 

Para a academia, é recorrente a constatação da dicotomia entre teoria e prática: apesar dos 

citados benefícios das práticas modernas, e a necessidade das organizações adotá-las em 

função da complexidade do ambiente em que atuam, em diferentes contextos se observa baixa 

adoção, permitindo que se reflita sobre o conhecimento dessas práticas mais recentes por 

profissionais que atuam no mercado, em diferentes regiões ou tipos de organizações. Nesse 

sentido, pesquisa de Marques et al. (2016), em ementas de disciplinas de cursos de graduação 

em Ciências Contábeis de 46 Instituições de Ensino Superior (IES) da região sul do Brasil, 

avaliando o ensino dos artefatos de contabilidade gerencial, constatou que predominam 

artefatos (ou práticas) tradicionais nas ementas das disciplinas, sendo a frequência do ensino 

de artefatos (ou práticas) modernos muito inferior à dos tradicionais. Tais constatações 

mostram a necessidade de avaliação, por instituições de ensino, dos conteúdos ministrados 

nas disciplinas de contabilidade gerencial e correlatas, para que tais práticas sejam ministradas 

aos futuros profissionais da área  

Para as organizações, os resultados da pesquisa chamam atenção para possíveis fatores 

que vão ao encontro à problemática citada nas cooperativas, em relação a nível de 

conhecimento, experiência, tecnologia, recursos e comprometimento, que dificultam a 

sofisticação da gestão. Tais constatações trazem indagações ao setor cooperativista sobre a 

necessidade de acompanhamento, apoio e aprimoramento da gestão dessas entidades, que 

representam quase metade do PIB agrícola brasileiro e 10% do PIB gaúcho (SNA, 2014) e 

pelo expressivo número de propriedades rurais abrangidas, seja pela intermediação da 

comercialização, aquisição de insumos, prestação de assistência técnica, representação, entre 

outras funções.  

Assim, dada a importância das práticas de contabilidade gerencial e a 

representatividade e relevância do setor cooperativista para a economia, torna-se necessário 

no ambiente cooperativista o debate em torno do fomento à utilização das práticas de 

contabilidade gerencial para apoiar a melhoria da gestão. Apresenta-se relevante, portanto, a 

discussão e o debate por parte de entidades representativas, órgãos de governo, instituições de 

ensino e extensão quanto à realização de cursos, especializações, encontros ou eventos que 

visem incentivar capacitar os gestores dessas entidades. Ações voltadas a este objetivo tendem 

a proporcionar na gestão das cooperativas a melhoria da informação para tomada de decisão, 
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elaboração de planejamentos mais alinhados, melhoria dos sistemas de gestão de desempenho, 

maior controle e análise estratégica diferenciada. 

Como continuidade às investigações sobre o tema desta pesquisa, sugere-se a 

realização de estudos com abordagem qualitativa, para explorar com profundidade os fatores 

que influenciam na maior ou menor adoção de práticas, tradicionais ou modernas, sejam 

fatores econômicos, culturais, comportamentais ou outros que possam melhorar a 

compreensão desse fenômeno.  
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