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RESUMO 

Os bens patrimoniais são essenciais para as organizações, pois são provedores das 
atividades financeiras. Para a gestão patrimonial, é essencial adaptar métodos que 
facilitem as rotinas relacionadas aos bens do ativo imobilizado, que são os itens 
tangíveis da organização. Entretanto é importante conhecer e compreender as 
demandas dos bens patrimoniais, otimizando o bom desempenho da gestão 
patrimonial. Acerca disso, o objeto do estudo está relacionado aos controles de bens, 
tendo como tema a organização e regramento dos bens patrimoniais de uma 
cooperativa de crédito no município de Caçador/SC, assim como a forma de 
viabilização das regras e conduta. Nesse sentido, o trabalho é baseado nas atividades 
relacionadas aos bens patrimoniais de uma cooperativa de crédito, sendo 
fundamentado como um estudo de caso, que por meio deste, aprofundou-se o tema 
com sugestões para a resolução dos problemas referidos aos bens da instituição. Com 
a elaboração do estudo de caso, buscou-se através de referências bibliográficas o 
melhor entendimento sobre o assunto abordado, demonstrando os conceitos 
envolvidos em relação a importância do patrimônio. Além disso, para compreender as 
situações ocorridas na organização, o estudo adaptou conversas informais com o 
setor responsável, otimizando na continuidade a formulação de ideias. Diante do 
estudo, é demonstrado a importância da realização de controles na gestão, sendo 
relevante para a conquista de planejamentos da organização. Portanto como sugestão 
fez-se necessário a elaboração de procedimentos dos bens patrimoniais da 
instituição, podendo ser implantado para facilitar os controles dos ativos imobilizados. 
Nesse sentido, evidenciou-se que a instituição requer a adaptação de novos controles 
sobre os ativos imobilizado, pois a mesma encontra-se em momento de expansão, 
onde requer a utilização de procedimentos práticos para o desenvolvimento de 
atividades rotineiras e aquisição de bens do setor patrimonial. 
 
Palavras-chave: Ativo Imobilizado. Organização. Controle. Gestão Patrimonial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

Heritage assets are essential for organizations, as they provide financial activities. For 
asset management, it is essential to adapt methods that facilitate routines related to 
fixed assets, which are the organization's tangible items. However, it is important to 
know and understand the demands of heritage assets, optimizing the good 
performance of heritage management. In this regard, the object of the study is related 
to asset controls, having as its theme the organization and regulation of the assets of 
a credit cooperative in the municipality of Caçador/SC, as well as the form of making 
the rules and conduct viable. In this sense, the work is based on activities related to 
the assets of a credit cooperative, being based on a case study, which, through this, 
deepened the theme with suggestions for solving the problems related to the 
institution's assets. With the elaboration of the case study, it was sought through 
bibliographic references the best understanding of the subject addressed, 
demonstrating the concepts involved in relation to the importance of heritage. In 
addition, to understand the situations that occurred in the organization, the study 
adapted informal conversations with the responsible sector, optimizing in the continuity 
the formulation of ideas. In view of the study, the importance of carrying out controls in 
management is demonstrated, being relevant to the achievement of the organization's 
plans. Therefore, as a suggestion, it was necessary to elaborate procedures for the 
institution's assets, which can be implemented to facilitate the controls of fixed assets. 
In this sense, it was evidenced that the institution requires the adaptation of new 
controls over fixed assets, as it is in a moment of expansion, which requires the use of 
practical procedures for the development of routine activities and acquisition of assets 
in the equity sector.  
 
Keywords: Permanent assets. Organization. Control. Asset Management. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1 – Princípios do cooperativismo. .................................................................. 17 

Figura 2 – Contabilidade gerencial x Contabilidade financeira. ................................ 24 

Figura 3 – Imagem do ativo de um patrimônio. ........................................................ 26 

Figura 4 – Imagem do passivo de um patrimônio. .................................................... 26 

Figura 5 – Imagem do método partidas dobradas. ................................................... 26 

Figura 6 – Imobilizado. ............................................................................................. 27 

Figura 7 – Classificação de bens. ............................................................................. 29 

Figura 8 – Classificação de obrigações de um patrimônio. ...................................... 30 

Figura 9 – Balanço patrimonial. ................................................................................ 34 

Figura 10 – Demonstração do resultado do exercício (DRE). .................................. 34 

Figura 11 – Setores envolvidos no processo de aquisição de bens. ........................ 42 

Figura 12 – Processo de aquisição de bens no setor de compras. .......................... 44 

Figura 13 – Procedimentos de Controle Patrimonial. ............................................... 44 

Figura 14 – Identificação de Bens. ........................................................................... 46 

Figura 15 – Identificação de bens. ............................................................................ 47 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 11 

1 O PATRIMÔNIO NO COOPERATIVISMO – UM ESTUDO DE CASO ................... 14 

1.1 COOPERATIVISMO ............................................................................................ 14 

1.1.1 Da História ...................................................................................................... 15 

1.1.2 Do Conceito .................................................................................................... 15 

1.1.3 Dos Princípios ................................................................................................ 16 

1.1.4 Vantagens do Cooperativismo ...................................................................... 17 

1.2 DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ESTUDO .................................................... 18 

1.3 DA ORIGEM DA CONTABILIDADE ..................................................................... 19 

1.3.1 Conceito de Contabilidade ............................................................................ 20 

1.3.2 Princípios da Contabilidade .......................................................................... 20 

1.4 DA CONTABILIDADE GERENCIAL ..................................................................... 22 

1.4.1 Conceito de Contabilidade Gerencial ........................................................... 23 

1.4.2 Características da Contabilidade Gerencial ................................................. 25 

1.5 DO PATRIMONIO E ATIVO IMOBILIZADO .......................................................... 25 

1.5.1 Conceito de Patrimônio ................................................................................. 25 

1.5.2 Do Ativo Imobilizado e Depreciação ............................................................. 27 

1.5.3 Inventário ........................................................................................................ 28 

1.5.4 Dos Bens ......................................................................................................... 28 

1.5.5 Dos Direitos .................................................................................................... 29 

1.5.6 Das Obrigações .............................................................................................. 29 

1.5.7 Fornecedores .................................................................................................. 30 

1.5.8 Compras .......................................................................................................... 31 

1.5.9 Contas a Pagar ............................................................................................... 31 

1.6 DO CONTROLE E MONITORAMENTO PATRIMONIAL ...................................... 31 

1.6.1 Da Variação Patrimonial ................................................................................. 32 

1.7 DA GESTÃO PATRIMONIAL ............................................................................... 32 

1.7.1 Das Demonstrações Contábeis ..................................................................... 33 

2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS .................................................................... 36 

2.1 TIPO DE PESQUISA ........................................................................................... 36 

2.1.1 Descritiva ................................................................................................... 36 

2.1.2 Bibliográfica .............................................................................................. 36 



 
 

2.1.3 Ação ........................................................................................................... 36 

2.1.4 Estudo de Caso ......................................................................................... 37 

2.2 NATUREZA DA PESQUISA ................................................................................. 37 

2.3 UNIVERSO DA PESQUISA ................................................................................. 37 

2.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E ANÁLISES DE COLETA DE DADOS ............... 37 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................... 38 

3.1 DOS BENS PATRIMONIAIS ................................................................................ 38 

3.1.1 Processos de Gestão Patrimonial ................................................................ 38 

3.1.2 Registros ......................................................................................................... 39 

3.1.3 Procedimentos Práticos de Controle e Organização dos Bens Patrimoniais 

de Uma Cooperativa de Crédito do Município de Caçador .................................. 40 

3.2 DOS PROCEDIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS .......................................... 41 

3.2.1 Dos Controles ................................................................................................. 43 

3.3 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE PATRIMONIAL .......................................... 45 

3.3.1 Objetivo ........................................................................................................... 45 

3.3.2 Implantação .................................................................................................... 45 

3.3.3 Ativo Imobilizado ............................................................................................ 45 

3.3.4 Entrada de Bens Patrimoniais ....................................................................... 45 

3.3.5 Identificação de Bens ..................................................................................... 46 

3.3.6 Manutenção de Bens...................................................................................... 47 

3.3.7 Das Trocas dos Bens ..................................................................................... 48 

3.3.8 Transferência de Bens ................................................................................... 48 

3.3.9 Baixa de Bens ................................................................................................. 48 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 49 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 51 

APÊNDICE A – TERMO DE CONFERÊNCIA DO BEM ........................................... 59 

APÊNDICE B – TERMO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO ................................ 60 

APÊNDICE C – TERMO DE CONTROLE DE TROCA DE BEM .............................. 61 

APÊNDICE D – TERMO DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA ........................... 62 

APÊNDICE E – TERMO DE RESPONSABILIDADE ................................................ 63 

 



11 
 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa será desenvolvida para elucidar na organização o regra-

mento dos bens patrimoniais de uma cooperativa de crédito no município de Caça-

dor/SC, bem como sua execução contempla a disciplina de Trabalho de Conclusão do 

Curso (TCC) do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe (UNIARP), Campus de Caçador. 

Nesse sentido o desenvolvimento da referida pesquisa tem como tema Organi-

zar e regrar os bens patrimoniais de uma cooperativa de crédito no município de Ca-

çador/SC. 

Vejamos que o controle faz parte de um processo significativo de uma gestão 

empresarial e organizacional, e por meio desse gerenciamento, conhecer, regrar e 

monitorar são circunstâncias essenciais para a evolução de um patrimônio, seja ele 

empresarial ou até mesmo pessoal. 

Para tanto, o patrimônio é tudo o que uma empresa possui, pois é composto de 

todos os bens, direitos e obrigações, sendo necessário o seu acompanhamento, para 

que o objetivo e meta sejam acompanhados de forma minuciosa na gestão da 

organização. 

O patrimônio é estudado e analisado por meio da contabilidade, que é uma 

ciência com características de controlar, administrar e monitorar registros realizados 

nos empreendimentos, auxiliando os gestores em tomadas de decisões perante as 

demonstrações contábeis. 

Desta forma, com o auxílio desta ciência é possível identificar com maior 

precisão a situação financeira e cada detalhe do patrimônio que são analisados por 

diversos momentos, visto que são integrados por situações positivas e negativas 

(FERREIRA, 2021). 

Sendo assim o problema da referida pesquisa está em: Como organizar e re-

grar os bens patrimoniais de uma cooperativa de crédito no município de Caçador/ 

SC? Pois, todos os empreendimentos possuem um propósito em comum, indepen-

dentemente de suas atividades, em que atingir resultados positivos é a principal 

meta imposta, e nesta situação uma boa gestão sobre os bens patrimoniais facilitam 

os métodos de conhecimento e crescimento em uma empresa, evidenciando a im-

portância da gestão sobre os bens, direitos e obrigações patrimoniais. 

Para uma gestão eficiente, é essencial acompanhar os processos realizados 
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em uma organização, pois a tomada de decisão é baseada em diversas circunstâncias 

que ocorrem no dia-a-dia. Em razão disso, um gestor presente normalmente auxilia 

sua equipe para um bom desenvolvimento do negócio (GASSENFERTH; MACHADO; 

KRAUSE, 2020). 

Diante disto, uma boa administração é conduzida com apoio do controle e 

monitoramento de todas as funções relacionadas ao patrimônio, pois todos os 

registros contábeis quando realizados corretamente, são significativos para a 

obtenção de resultados em uma organização. 

 Nesse contexto, os autores da área explanam a importância do patrimônio e 

seus bens, pois está relacionado com todas as operações efetivadas na organização, 

demonstrando desta forma uma relevância considerável em cada variação 

patrimonial. 

 Toda organização possui em seu patrimônio os bens, direitos e obrigações, com 

isso justifica-se a referida pesquisa, pois não existem patrimônios sem os débitos 

ocasionados para a manutenção ou inserção de bens dentro das empresas, das 

entidades, das organizações, evidenciando assim a importância do controle em todos 

os aspectos (MARION, 2018). 

 Dentro da pesquisa elaborar-se-á, o patrimônio como instrumento 

extremamente relevante e desenvolvido com aspecto de gestão, para que desta forma 

seja possível otimizar os controles operacionais nesta área, contribuindo e auxiliando 

nas atividades rotineiras da instituição financeira estudada. 

 Como gestão, uma das áreas analisadas dentro da organização são os bens 

tangíveis, que perfazem móveis, máquinas, utensílios e todos os demais patrimônios 

pertencentes a esta categoria estudada.  

 Por meio deste questionamento, a referida pesquisa tem como objetivo geral 

viabilizar as regras de organização e conduta dos bens patrimoniais de uma 

cooperativa de crédito no município de Caçador/SC. 

 Sendo assim, para otimizar as rotinas na instituição financeira, a pesquisa será 

estruturada para identificar possíveis divergências entre os registros contábeis dos 

bens tangíveis, no que condiz o controle do patrimônio físico de acordo com os 

relatórios contábeis. 

 Deste modo, com o auxílio no desenvolvimento do estudo realizado, é relevante 

observar alguns fatores importantes para obter um propósito satisfatório na pesquisa, 

traçando os objetivos específicos na área contemplada: 
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a) Conhecer como funciona a organização dos bens patrimoniais de uma co-

operativa de crédito; 

b) Demonstrar por meio de legislação e doutrina a organização e regramento 

dos bens patrimoniais cooperativas de crédito; 

c) Elaborar procedimentos para organizar os bens patrimoniais de uma coo-

perativa de crédito do município de Caçador. 

Vejamos que é essencial conhecer como funciona a organização dos bens 

patrimoniais em uma cooperativa de crédito no município de Caçador/SC, assim como 

a importância em demonstrar por meio de legislação e doutrina a organização e 

regramento dos bens patrimoniais da referida cooperativa de crédito. 

Em virtude do estudo de caso discriminado, dentro da finalidade do assunto a 

ser explanado como forma de gestão, controle e monitoramento, um dos objetivos da 

pesquisa é elaborar procedimentos, regramento e conduta para organizar os bens 

patrimoniais de uma cooperativa de crédito. 

Contudo, no estudo realizado dentro dos objetivos explanados, evidenciaremos 

sugestões de implantação, assim como o conhecimento aprofundado nas áreas 

averiguadas dentro da instituição. 
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1 O PATRIMÔNIO NO COOPERATIVISMO – UM ESTUDO DE CASO 

Um trabalho científico é baseado em pesquisas aprofundadas sobre o assunto 

escolhido, sendo necessário consultas e leituras sobre o tema em livros, artigos, 

textos e tudo que está relacionado a demanda do tema escolhido. Uma pesquisa pode 

ser enquadrada em vários tipos e etapas, onde sua escolha será considerada diante 

da estratégia desenvolvida em virtude do trabalho pesquisado (SOARES; PICOLLI; 

CASAGRANDE, 2018).  

De acordo com a proposta de pesquisa, verificar-se a seguir a fundamentação 

relacionada ao cooperativismo, para conhecermos um pouco mais o ambiente da 

referida pesquisa, tratando assim o foco do trabalho de conclusão de curso. 

1.1 COOPERATIVISMO 

A constituição do cooperativismo normalmente é decorrente de situações 

problemáticas, onde dessa forma na intenção de sanar as dificuldades se tem a 

necessidade de relacionar diversas pessoas em prol da resolução de adversidades, 

pois através da cooperação é possível almejar com maior facilidade os benefícios 

esperados (SILVA, 2020). 

O objetivo do cooperativismo é a relação dessas pessoas em busca de almejar 

propósitos em comum, onde a união prevalece e auxilia na obtenção de oportunidades 

de forma justa e equânime. Este movimento é extremamente relevante para o 

desenvolvimento social, pois envolve diversas pessoas em busca de uma perspectiva 

favorável em relação ao objetivo planejado (CRESOL, 2022). 

Sobre o desenvolvimento social, o cooperativismo nos auxilia com vários 

indicadores, pois ele movimenta a sociedade de forma educativa e econômica. Em 

síntese, ele é responsável por diversas vagas de emprego e influência pessoas a 

melhorar a expectativa de vida por meio de informação e conhecimento (FUZINATTO 

et al., 2019). 

Nesse contexto, o cooperativismo é o conjunto de várias ideias com o objetivo 

da satisfação de todos os envolvidos, pois esse movimento idealiza a igualdade e 

justiça. Portanto, é constatado claramente que um dos propósitos cooperativistas é 

sustentar a concepção da evolução da entidade com a contribuição de cada 

associado, enfatizando e enaltecendo a satisfação de cada um (OCB, [2019]). 
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1.1.1 Da História  

Em meados do século XVIII surgiu o começo da constituição do cooperativismo 

no mundo, que foi fomentado devido as necessidades daquele momento diante da 

crise econômica que se passava. Com as grandes mudanças originadas pela 

Revolução Industrial, com isso houve então o surgimento do cooperativismo na 

Europa, com a finalidade de suprir expectativas satisfatórias para diversas pessoas 

(SICOOB, 2019). 

Já no Brasil, o surgimento do cooperativismo foi ocasionado por um padre 

suíço, que através dos trabalhos realizados em comunidades carentes observou-se a 

necessidade de mudanças e melhorias para os problemas encontrados no decorrer 

de suas experiências (CRESOL, 2022). 

Devido as ideias explanadas por parte do fundador Padre Theodor Amstad, 

naquele momento no ano de 1902, houve a necessidade da elaboração de uma 

organização cooperativista no estado do Rio Grande do Sul, no município de Nova 

Petrópolis, onde segue atualmente com o seu funcionamento (SICOOB, 2019). 

Logo após o cooperativismo ganhou muita força, pois através da união de 

diversas pessoas foi possível mitigar problemas ocasionados pela crise diante da 

Revolução Industrial. Esse movimento auxiliou no desenvolvimento de diversas 

regiões, e segue atualmente muito forte na sociedade (UNICRED, 2019). 

1.1.2 Do Conceito 

Por meio de um grupo de pessoas é possível realizar a constituição de uma 

cooperativa, onde os requisitos para formá-la é a colaboração de todos os envolvidos, 

pois o que determina a palavra cooperativismo é a solidariedade, cooperação e 

determinação. Dessa forma, com a união de todos é possível conquistar com maior 

facilidade os objetivos projetados, tendo em vista que esse sistema auxilia no 

desenvolvimento econômico como um todo (RIOS, 2017). 

Em síntese, através da cooperação de cada interessado que une-se a este 

movimento, é possível identificar a força do cooperativismo por meio da união e 

perante a sociedade, assim como a importância dos princípios para os objetivos das 

entidades enquadradas nesta modalidade, pois os mesmos são bases para a 

construção dos valores cooperativistas (SICOOB, [2018]). 

Cada pessoa integrante de uma cooperativa é classificada como cooperado, 
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definindo assim a ligação entre uma pessoa e uma instituição, tendo como objetivo a 

autonomia de relatar opiniões em conjunto com os demais, auxiliando desta forma na 

tomada de decisões, e consequentemente a participação de resultados (SICOOB, 

[2019]). 

1.1.3 Dos Princípios  

 Os princípios são essenciais para o cooperativismo, visto que comprovam as 

maneiras fundamentais para o bom desenvolvimento da área. Nesse sentido, o 

cooperativismo abrange sete princípios indispensáveis para sua composição, onde 

entre si revelam igualdade e justiça (SESCOOP, [2018]). 

 Desse modo, é importante explanar resumidamente os significados dos 

princípios que integram o cooperativismo, bem como sua forma de adequação. Em 

virtude disso, no que compete o aspecto de igualdade é importante ressaltar que 

qualquer pessoa pode ingressar no sistema do cooperativismo e utilizar os serviços 

disponíveis na associação escolhida (COOP, 2016). 

 Além disso, como método de controle, uma cooperativa por meio de seus 

associados é desenvolvida com a ativa participação de seus integrantes, tendo a 

possibilidade em certas instituições da liberdade de votos para auxiliar na resolução 

de situações gerenciais (SICOOB, 2021). 

 Do mesmo modo, para agregar com a instituição, os associados possuem a 

liberdade de realizar contribuições monetárias, assim como obter informações sobre 

o desenvolvimento financeiro da cooperativa (SESCOOP, [2018]). 

 É extremamente importante que a gestão da instituição realize controles 

minuciosos, uma vez que a mesma responde a todos os seus associados, portanto 

para acordos realizados com demais entidades é necessário a elaboração de métodos 

de preservação do patrimônio (COOP, 2016). 

 As cooperativas dentro do próprio planejamento, devem estimular seus 

integrantes, equipes e representantes para o bom desenvolvimento da instituição, 

incentivando os mesmos e ao público geral com informações essenciais sobre o 

cooperativismo (SICOOB, 2021). 

 Além disso, é relevante ressaltar que para um bom desenvolvimento 

cooperativista, as instituições contribuem uma com a outra sistematicamente, pois o 

conjunto dessas as tornam mais fortes diante a este movimento solidário (SESCOOP, 

[2018]). 
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 De acordo com este importante movimento e suas atribuições, o último 

princípio, porém não menos importante, é a relação de cooperação perante a 

sociedade, pois uma das finalidades deste fato é elevar o desenvolvimento e 

satisfação da comunidade. Além disso, cada princípio é citado por um determinado 

nome, que de forma universal é utilizado pelo cooperativismo, e para exemplificar, na 

Figura 1 demonstrar-se á a relação dos respectivos nomes competentes (COOP, 

2016). 

Figura 1 – Princípios do cooperativismo. 

 
 

Fonte: Unimed (2020). 

Nesse sentido é relevante explanar que todos os princípios são importantes 

perante as cooperativas, uma vez que um é dependente do outro para o bom 

desempenho das organizações, sendo como base para a gestão de cooperativas 

(SICOOB, [2018]). Em virtude dos princípios relatados, verificamos a seguir algumas 

vantagens do cooperativismo. 

1.1.4 Vantagens do Cooperativismo 

 Existem diversas modalidades de cooperativas constituídas, porém cada uma 

é centralizada de acordo com as necessidades dos seus negócios. Mas de acordo 

com a pesquisa elaborada, a cooperativa determinada neste estudo trata-se de uma 

instituição financeira, e com base neste assunto explanaremos resumidamente as 

vantagens competentes a esta modalidade (SESCOOP, [2018]). 

 Na cooperativa de crédito as pessoas que buscam esse serviço se tornam 

associados da instituição, onde desta forma são detentores de uma parte da mesma. 
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Desse modo, como um dos direitos dos cooperados, é a liberdade da escolha dos 

membros representantes da cooperativa para o bom desenvolvimento e gestão da 

instituição (SICOOB, 2022). 

 Dentro das vantagens que competem as cooperativas de crédito, um relevante 

indicador é a configuração dos juros elencados aos serviços oferecidos aos 

associados e a comunidade, pois normalmente há uma diferença significativa nesta 

modalidade (COOP, 2022). 

 Além dos benefícios ofertados por uma cooperativa de crédito, uma das 

vantagens nesta modalidade é o atendimento diferenciado fornecido pelos 

profissionais que atuam na instituição, assim como a facilidade na utilização da 

tecnologia perante aos acessos virtuais, pois o objetivo de toda cooperativa é zelar 

pela satisfação de seus associados (SICOOB, [2019]). 

 Diante das vantagens explanadas, é possível identificar se estão enquadradas 

nos princípios citados anteriormente, e desse modo constatar que o cooperativismo é 

uma forma extremamente relevante de escolha, pois de alguma forma este movimento 

contempla a sociedade positivamente (COOP, 2016). 

 Para elaborar a pesquisa foi realizado o estudo numa instituição financeira, e 

diante disto é importante citar brevemente a história da unidade analisada, explanando 

alguns pontos importantes da trajetória da instituição. 

1.2 DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM ESTUDO 

 A referida cooperativa, ora objeto da presente pesquisa, é uma modalidade 

enquadrada como instituição financeira, que foi fundada por um grupo de pessoas da 

região que exerciam seus trabalhos na agricultura. Nesse sentido devido algumas 

necessidades observadas pelos agricultores, houve a ideia da constituição de uma 

cooperativa de crédito para auxiliar e promover resultados satisfatórios para todas as 

partes interessadas (SICOOB, [2020]). 

 Esta modalidade de cooperativa é uma instituição financeira não bancária, onde 

é conduzida por atos e normas do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do 

Brasil. Diante disto houve naquela época por parte de todos os associados a escolha 

do representante da instituição para auxiliar no desenvolvimento da cooperativa 

(SICOOB, 2019). 

 Após a constituição, a cooperativa passou por diversos obstáculos, que por 

meio da união de diversas pessoas foi possível superar os problemas enfrentados. 
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Alguns anos depois, a instituição financeira ingressou no sistema SICOOB, que em 

meados do ano 2011 passou a expandir os serviços ofertados, facilitando assim o 

desenvolvimento relevante da cooperativa (SICOOB, [2020]). 

 A fundação da instituição foi realizada na cidade de Caçador/SC, que 

permanece no mesmo município até os dias atuais, porém possui uma ampla área de 

atuação, que abrange outros municípios do estado de Santa Catarina, e detém um 

planejamento de expansão para constituição de novos pontos de atendimento 

(SICOOB, [2020]). 

A fundação na cooperativa se deu na cidade de Caçador/SC que atualmente 

permanece com a agência sede, onde sua localização está situada na Rua Carlos 

Esperança, nº 100, no centro do município (SICOOB, [2020]). 

A cooperativa estudada opera com cerca de 60 colaboradores, no qual estão 

distribuídos entre as agências atuantes nos municípios de Caçador, Macieira, Timbó 

Grande, Calmon, Matos Costa (SICOOB, [2020]). Para realizar o desenvolvimento da 

pesquisa é necessário explanar a seguir os fundamentos da contabilidade. 

1.3 DA ORIGEM DA CONTABILIDADE 

 A contabilidade teve origem nos tempos pré-históricos onde sua fomentação se 

deu pela necessidade de realizar controles dos patrimônios. As pessoas daquela 

época deram início a utilização desta ciência através de registros realizados em 

paredes e pedras (COSTA, 2019). 

 A necessidade em realizar controles foi gradativamente aumentando com o 

passar dos anos, pois as pessoas passaram a investir cada vez mais em seus 

patrimônios. Desse modo, sempre com a intenção de elevar seus bens positivamente, 

houve a necessidade de monitorar e registrar situações importantes perante seus 

patrimônios, pois a finalidade desse método, era deixar um legado aos descendentes 

(ALVES, 2017). 

 Com a utilização de algumas funções ligadas à contabilidade, no século XV 

houve a descoberta do método débito e crédito, que a partir desse meio ocorreu a 

consolidação dessa importante ciência chamada contabilidade, que por meio dela se 

iniciou controles para facilitar atividades nas organizações (RIBEIRO, 2018). 



20 
 

1.3.1 Conceito de Contabilidade 

 A contabilidade é uma ciência social aplicada que tem por finalidade realizar 

registros, controles e monitoramento de tudo que está relacionado ao patrimônio das 

organizações. Esta ciência auxilia de forma gerencial as entidades, pois é responsável 

por emitir relatórios que apresentem a real situação que as empresas se encontram 

(GRECO; AREND, 2016). 

Sendo assim, a contabilidade têm como objetivo o controle total do patrimônio, 

pois através de análises e fiscalização minuciosa, é possível identificar a dimensão 

patrimonial da organização, que é um dos fatores relevantes para o conhecimento e 

continuidade das atividades (RIBEIRO, 2017). 

“Não existe ciência no mundo, que se dedique a registrar e controlar o 

patrimônio de uma empresa, do que a contabilidade. Ela nasceu com essa finalidade, 

e técnicas úteis inclusive para que se evitem fraudes nas empresas” (BÄCHTOLD, 

2011, p. 161). 

Diante disto explana-se a importância desse pronome que é classificada por 

contabilidade, pois tem como um dos seus objetivos o conhecimento, que se dá 

principalmente por compreender as diversas variações que ocorrem no patrimônio 

(ALVES, 2017). 

 E no que condiz sobre conhecimento, é essencial salientar que esse método é 

um importante aliado para uma boa gestão empresarial, pois a forma que é conduzida 

os registros e controles realizados refletem significativamente sobre o patrimônio das 

entidades (RIBEIRO, 2018). 

 Através do conceito, sob o mesmo ponto de vista, a contabilidade é uma ciência 

exata e confiável que auxilia o patrimônio de forma indispensável, onde a gestão da 

organização pode traçar determinados planejamentos em função dela (BÄCHTOLD, 

2011). 

 Um importante fator a ser explanado é a dimensão que essa ciência se 

encontra, pois está dividida em alguns segmentos, como gerencial, financeira, pública 

e de custos. Sendo assim, entende-se que a contabilidade é necessária para o bom 

desempenho das organizações (ALVES, 2017).  

1.3.2 Princípios da Contabilidade 

 Esta ciência determinada pelo pronome contabilidade é composta por 
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princípios que regem suas normas e condutas. Diante disto é importante ressaltar que 

os princípios contábeis servem como guias para o profissional da área, tendo em vista 

que os mesmos são essenciais para a resolução das rotinas diárias (IUDÍCIBUS, 

2017). 

 Para um bom entendimento sobre as funções contábeis, determinadas pelos 

princípios, é interessante demonstrar o significado de cada elemento. Nesse sentido, 

verificamos a seguir de forma resumida a importância de todos os pilares da 

contabilidade (ALVES, 2017). 

1.3.2.1 Da entidade 

 Este princípio aponta a importância da segregação dos bens pessoais em 

relação com o patrimônio empresarial. Além disso, diante da execução deste princípio 

é possível realizar uma gestão eficiente, tendo em vista que o controle se torna um 

instrumento prático na administração da entidade (BÄCHTOLD, 2011). 

1.3.2.2 Da continuidade 

 Toda organização quando constituída tem por finalidade alcançar metas e 

objetivos para o seu bom desenvolvimento. Dessa forma normalmente enquadrado 

num planejamento, as empresas utilizam métodos para manter-se em funcionamento 

por um prazo indeterminado, ou seja, mesmo que haja prazo um dos objetivos é 

sempre permanecer ativa no tempo planejado (ALVES, 2017). 

1.3.2.3 Da oportunidade 

 Neste princípio explana-se a forma adequada dos registros, mantendo-se a 

integridade dos mesmos, ou seja, efetivar os lançamentos conforme as mutações do 

patrimônio e com a ocorrência imediata. A contabilização quando realizada 

corretamente promete facilitar um bom desempenho da organização perante aos seus 

resultados (IUDÍCIBUS, 2021). 

1.3.2.4 Do registro pelo valor original 

 Este princípio é importante para que os registros sejam contabilizados de forma 

correta, ou seja, efetivar os lançamentos com base no valor do custo, demonstrando-

se no patrimônio o valor da moeda do país no momento em que executou-se as 



22 
 

transações (ARAÚJO, 2017). 

1.3.2.5 Da competência 

 Para seguir corretamente os lançamentos dos registros contábeis, o princípio 

da competência determina que os mesmos sejam efetivados de acordo com o 

momento que ocorreram, como exemplo, uma despesa de energia precisa ser 

registrada na competência que lhe corresponde (ALVES, 2017). 

1.3.2.6 Da prudência 

 Esse princípio o próprio pronome corresponde ao seu significado, pois a 

prudência em um patrimônio é extremamente importante, e situação a determina que 

os bens sejam considerados com valores menores, em contrapartida as obrigações 

com valores maiores (IUDÍCIBUS, 2021). 

 Em virtude dos princípios contábeis explanados, é relevante ressaltar que todos 

eles estão interligados com base no patrimônio das entidades. Além disso, a união 

desses princípios reforça a importância do controle e conhecimento sobre as diversas 

variações do patrimônio, ressalta-se assim, o objetivo da obtenção de lucros e sua 

mensuração (IUDÍCIBUS, 2017). 

 Em síntese, a contabilidade se faz extremamente necessária para as entidades, 

pois ela determina e demonstra em situações que definem a tomada de decisões 

perante a gestão e controle do patrimônio, pois diante das condutas e normas 

determinadas pelos princípios, é possível obter resultados desejados. Portanto, para 

melhor entendimento, verificamos a seguir um importante ramo da contabilidade 

(ARAÚJO, 2017). 

1.4 DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 A contabilidade gerencial surgiu durante o período da Revolução Industrial com 

a necessidade de contribuir com diversos interesses relacionados ao patrimônio, pois 

com o passar dos anos a contabilidade foi evoluindo e constituindo novos métodos 

para facilitar a administração das entidades (ALVES, 2017). 

 O gerenciamento empresarial e a contabilidade atuam em conjunto, já que a 

definição da gestão é determinada por estratégias que envolvem todo o planejamento 

das entidades. Sendo assim, para otimizar análise de indicadores, a contabilidade 
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através dos demonstrativos contábeis, possuem o papel de auxiliar na tomada de 

decisão (COLLI, 2021). 

 A gestão empresarial é dependente da contabilidade gerencial, pois utiliza-se 

para identificar situações financeiras ocorridas, além de portar a responsabilidade de 

emitir relatórios relevantes da movimentação do patrimônio perante a administração 

da organização, sendo importante ressaltar que todo e qualquer relatório nessa 

modalidade expressa-se com detalhes minuciosos (OLIVEIRA, 2014). 

 Nesse sentido, por meio da contabilidade gerencial, é possível adequar um bom 

planejamento financeiro, pois através dos indicadores e com informações analisadas 

e interpretadas de forma correta, estima-se a ideia da situação patrimonial na 

demonstração contábil, pois através dessa modalidade as demonstrações além de 

serem obrigatórias perante as exigências, contribuem para obter a tomada de 

decisões com autoconfiança (GUAZZELLI; XARÃO, 2018). 

1.4.1 Conceito de Contabilidade Gerencial 

 Com o passar dos anos, instituiu-se novos métodos para auxiliar no 

desenvolvimento da contabilidade, e por meio da necessidade de gestão gerencial, 

constituiu-se uma nova modalidade que sustenta a ideia de demonstrar informações 

claras e sucintas perante a gestão organizacional. Além disso, essa modalidade 

gerencial ingressou no mercado mitigando o conceito de que contabilidade responde 

somente os meios fiscais, pelo contrário, ela passou a ser uma ferramenta com 

diversos âmbitos importantes para todos usuários, principalmente no que condiz a 

parte de gestão (COSTA, 2019). 

 Nesse sentido, pelo fato de a contabilidade gerencial enfatizar o segmento de 

administração, é relevante explanar que outro ramo da contabilidade faz parte desse 

processo, pois uma vez que se fala em gestão, é preciso compreender a modalidade 

financeira da organização. Portanto a contabilidade financeira é conivente da 

gerencial, e apesar de demonstrarem semelhanças quanto ao pronome, são distintas 

em suas táticas de trabalho, mas concordam e complementam-se em relação aos 

objetivos pertinentes de cada um, sendo importante salientar dessa forma suas 

diferenças apresentadas separadamente conforme a Figura 2 (OLIVEIRA, 2022). 
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Figura 2 – Contabilidade gerencial x Contabilidade financeira. 

 
Fonte: Oliveira (2022, p. 9).  

 Em síntese, com o intuito de evidenciar um bom desempenho nas entidades, a 

contabilidade gerencial possui a finalidade de monitorar o patrimônio como um todo, 

e através disso identificar informações contábeis importantes para a relação da gestão 

com a empresa, de forma que seus planejamentos sigam de acordo com os planos 

estipulados pela organização. Diante disto, explorando as informações gerenciais, o 

gestor irá adequar os melhores métodos administrativos perante o patrimônio 

empresarial (GOMES; MONTEIRO; PAULINO, 2021). 

 Como gestão empresarial, a contabilidade financeira irá contribuir mediante aos 

segmentos da parte financeira da empresa, ou seja, através da análise de 

demonstrativos contábeis será divulgado a situação positiva ou negativa do 

patrimônio, complementando assim a contabilidade gerencial (OLIVEIRA, 2022). 

 Por meio de análises e mensuração das variações do patrimônio, é possível 

visualizar a atual situação da empresa com relação a sua continuidade, sendo dessa 

forma extremamente relevante a participação da contabilidade no processo. Em 

virtude da correlação da contabilidade com o planejamento da organização, é possível 

mitigar riscos e adequar a tomada de decisões de forma mais precisa (GUAZZELLI; 

XARÃO, 2018). 
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1.4.2 Características da Contabilidade Gerencial 

 De fato, quando se trata de contabilidade gerencial, é claramente explanado a 

importância desse processo para com as organizações, pois ela define como objetivo 

o bom desempenho do patrimônio, de forma que os resultados sempre acompanhem 

o planejamento empresarial. Sendo assim, a contabilidade gerencial evidencia-se 

devido as características desempenhadas (OLIVEIRA, 2022). 

 Quando se trata de características da contabilidade gerencial, refere-se a 

importância de controle, monitoramento, mensuração e principalmente do 

conhecimento, ou seja, compreender todas as movimentações que ocorrem em um 

patrimônio, por meio de análise e posteriormente definir as estratégias a serem 

realizadas em cada situação praticada (BONA, 2019). 

 Uma gestão com a intenção de melhorias e um bom desenvolvimento da 

organização, pode-se optar em adaptar técnicas que facilitem as rotinas diárias na 

empresa. Portanto, através do planejamento, a gestão pode adquirir um sistema de 

controle gerencial, e por meio deste apropriar por exemplo, metas de acordo com o 

tempo necessário de cada indicador (OYADOMARI, 2018).  

1.5 DO PATRIMONIO E ATIVO IMOBILIZADO 

 O patrimônio necessita de uma ferramenta de controle para auxiliar na evolução 

da empresa, pois o mesmo permite planejamentos eficientes. Deste modo, uma 

gestão que acompanhe as normas e princípios é excepcional para a organização 

(TOTVS, 2020).  

1.5.1 Conceito de Patrimônio 

 Toda empresa ou instituição possui um patrimônio, o mesmo é composto por 

bens, direitos e deveres, que se caracteriza por obrigações. Portanto a relação 

patrimonial de uma empresa se trata desde os móveis, equipamentos, terrenos, até 

as despesas e receitas (FERREIRA, 2021).  

 O método utilizado para monitorar, analisar e controlar o patrimônio se dá pela 

contabilidade, pois essa ciência é responsável por verificar e registrar todas as 

variações ocorridas em um patrimônio, e consequentemente apurar os resultados 

adquiridos através dos lançamentos efetivados no patrimônio (LOPES, 2018). 

 Por meio da contabilidade, o patrimônio é demonstrado e dividido em duas 
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partes, como padrão o lado esquerdo encontra-se o ativo, onde apresenta-se itens 

tangíveis e intangíveis, conforme demonstra a Figura 3, que de acordo com o 

enquadramento na conta contábil, é possível verificar as disponibilidades, e identificar 

brevemente os benefícios financeiros que a organização pode obter diante de diversos 

fatores (CALDAS, 2014). 

Figura 3 – Imagem do ativo de um patrimônio. 

 
Fonte: Ribeiro (2021, n.p). 

 Em contrapartida, no lado direito o patrimônio é composto por suas obrigações, 

que possui o nome de passivo, onde significa resumidamente que essas obrigações 

são deveres a serem executadas, ou seja, esse lado é composto por contas a pagar, 

conforme demonstrado na Figura 4 (LOPES, 2018). 

Figura 4 – Imagem do passivo de um patrimônio. 

 
Fonte: Ribeiro (2021, n.p).  

 Para otimizar o controle do patrimônio, a contabilidade possui um método 

chamado pelo pronome de partidas dobradas. Esse método corresponde a forma de 

se efetivar os lançamentos contábeis em um patrimônio, no que condiz que para todo 

registro realizado a débito é necessário ter a contrapartida de pelo menos um 

lançamento a crédito, conforme exemplificado na Figura 5 (TRAVASSOS, 2022). 

Figura 5 – Imagem do método partidas dobradas. 

 
Fonte: Travassos (2022, p. 98).  

Em síntese, é possível constatar que o patrimônio é dependente da 
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contabilidade para seus controles, pois através de métodos utilizados por essa ciência 

concluísse os resultados patrimoniais com precisão e segurança. Além disso é 

importante explanar que a existência da contabilidade se fundamentou devido ao 

patrimônio, para que desta forma o gerenciamento do mesmo estivesse bem 

compreendido e controlado (ALVES, 2017). 

1.5.2 Do Ativo Imobilizado e Depreciação 

 O grupo do imobilizado é composto por bens que normalmente são utilizados 

para auxiliar no desenvolvimento das atividades empresariais, como exemplo, 

computadores e máquinas. O imobilizado é considerado como tangível, ou seja, são 

bens tocáveis e extremamente importante para o patrimônio das organizações (REIS 

et al., 2022). 

 É importante explanar que nessa classificação do imobilizado também são 

registrados imóveis e edificações conforme demonstração na Figura 6, que nesse 

caso tem por finalidade a geração de recursos financeiros e utilização para o 

andamento das atividades desenvolvidas pela empresa (MARION, 2018). 

Figura 6 – Imobilizado. 

 
Fonte: Marion (2018, p. 56). 

Em virtude do prazo contábil que é estabelecido, o imobilizado é registrado no 

ativo não circulante, que tem por significado em relação ao registro, o período superior 

de 12 meses, ou seja, a utilização desses bens precisa estar enquadrado ao longo 

prazo, ou após o encerramento do exercício (VICECONTI, 2017).  

É importante salientar que o ativo imobilizado está previsto no Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis, no CPC 27, que trata a forma adequada sobre esses 

bens do imobilizado, alinhados com as práticas contábeis (ALMEIDA, 2020). 

Em algum momento os bens que uma empresa possui em seu patrimônio fica-

rão obsoleto, ou seja, naturalmente no decorrer do tempo eles perdem sua vida útil. 
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Isso ocorre devida sua depreciação, pois os bens irão reduzindo seus valores até o 

momento do seu desuso (ALVES, 2017). 

A depreciação é dada para os bens tangíveis, que como exemplo são as má-

quinas, equipamentos e móveis. Para cada item é enquadrada uma vida útil, facili-

tando dessa forma o entendimento das funcionalidades e gestão sobre os ativos 

(GRECO; AREND, 2016). 

1.5.3 Inventário 

Um método de controle patrimonial se dá pelo inventário, que significa realizar 

um levantamento de todos os atributos dos bens. Nesse sentido é feito uma análise 

da quantidade de bens compostos, em contrapartida com seus devidos registros, afim 

de identificar possíveis erros e manter o correto controle sobre estes (SILVA; RODRI-

GUES, 2020). 

 Portanto é essencial a realização do controle de forma geral, para que desta 

forma o patrimônio atinja objetivos contínuos. O estoque independente do ramo da 

organização precisa de monitoramento sempre, pois, se for por exemplo uma empresa 

dependente dele, a falta de controle pode ocasionar em escassez de mercadorias, 

que nesse caso pode perder negociações, ou em casos de excessos, podem decorrer 

em prejuízos (TOTVS, 2021). 

1.5.4 Dos Bens  

 O patrimônio é composto por bens, direitos e obrigações, e no que condiz a 

parte dos bens é importante ressaltar que os mesmos estão enquadrados no grupo 

do ativo, e são considerados itens úteis para realizar uma estimativa financeira. Este 

grupo possui grande importância para a formação de um patrimônio empresarial 

(RIBEIRO, 2018). 

 Os bens podem ser enquadrados como tangíveis ou intangíveis, ou seja, 

quando os bens possuem forma física são definidos como tangíveis, sendo nesse 

caso enquadrado como exemplo os veículos da empresa. Em contrapartida, os bens 

intangíveis são aqueles que não existem fisicamente, sendo imaterial, mas com valor 

econômico, como exemplo marcas e softwares (ARAUJO, 2021). 

 Nesse sentido, além de serem definidos por tangíveis e intangíveis, os bens 

podem ser classificados como consumo, troca, uso e diversas maneiras que a gestão 
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optar para a realização de controle. Portanto para resumir, a Figura 7 esclarece alguns 

exemplos relacionados aos bens (RIBEIRO, 2018). 

Figura 7 – Classificação de bens. 

 
Fonte: Ribeiro (2018, p. 12). 

 Por meio da organização dos bens, é possível simplificar a mensuração dos 

mesmos, otimizando assim o trabalho gerencial, sendo relevante para a definição de 

estimativa financeira do patrimônio empresarial (SANTOS, 2018). 

1.5.5 Dos Direitos 

 Os direitos são registros ocasionados no patrimônio com a finalidade de 

reversão imediatamente ou em determinado prazo, conforme a conta relacionada, ou 

seja, são valores que a empresa tem a receber de outras pessoas ou entidades. Em 

síntese, quando a empresa revende mercadorias a prazo, os clientes são 

enquadrados no ativo como direito, pois em algum momento deve haver o 

recebimento de valores pendentes (ARAUJO, 2021). 

 Para otimizar o controle do patrimônio, os lançamentos efetivados como direitos 

normalmente possuem um padrão em sua escrita, como por exemplo, clientes a 

receber, duplicatas a receber, entre outros. Na contabilidade é comum e importante 

segregar os registros de forma organizada, para que desta forma o controle se 

mantenha em equilíbrio (RIBEIRO, 2021). 

1.5.6 Das Obrigações 

O grupo das obrigações fica localizado no passivo, que é composto por todas 

as dívidas que estão pendentes de pagamento. Nesse sentido, as contas do passivo 

possuem da mesma forma que os direitos, um padrão de identificação, ou seja, cada 

conta contábil desse grupo terá a expressão à pagar, conforme demonstra a Figura 8 

(MARION, 2018). 
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Figura 8 – Classificação de obrigações de um patrimônio. 

 
Fonte: Marion (2018, p. 19). 

 Apesar do patrimônio portar um passivo, é importante explanar que esse grupo 

é essencial para uma organização, pois ele integra as rotinas realizadas na empresa. 

Portanto para otimizar os controles no patrimônio, é interessante segregar um 

lançamento de acordo com o ocorrido, pois os torna relevante perante as 

demonstrações contábeis, como por exemplo, uma empresa que revende 

mercadorias possui fornecedores para suprir algumas demandas, e nesse caso a 

organização pode portar diversos fornecedores, sendo importante através do meio 

gerencial enfatizar a forma de efetivar os registros separadamente (IUDICIBUS, 

2018). 

1.5.7 Fornecedores 

Os fornecedores integram na contabilidade o grupo do passivo, mas apesar 

dessa classificação que tem por significado uma obrigação da organização, ele é con-

siderado uma parte muito importante para o desenvolvimento das empresas, pois são 

responsáveis indiretamente por promover a evolução das organizações, sejam como 

prestação de serviços, materiais de expediente e produtos para revenda (GUAZZELLI; 

XARÃO, 2018). 

Em síntese, os fornecedores influenciam na tomada de decisão das organiza-

ções, pois a determinação envolve a importância da satisfação do público alvo e o 

desempenho das atividades produtivas (PHILIPPI JUNIOR; SAMPAIO; FERNANDES, 

2017). 
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1.5.8 Compras  

O setor de compras tem o objetivo de suprir as necessidades da organização 

quanto ao desempenho como um todo. Em determinadas empresas, com atividades 

estabelecidas, o setor pode ser definido de forma centralizada, que por sua vez não 

possui a necessidade de produzir para revenda, mas de materiais e equipamentos 

que possam auxiliar o desenvolvimento de rotinas diárias dos colaboradores (GUR-

GEL; FRANCISCHINI, 2013). 

Além disso a gestão do setor de compras deve portar uma organização quanto 

aos aspectos relacionados enquadrando-se diretamente aos fornecedores, pois ha-

verá uma seleção de melhor opção e relacionamento com seus provedores e presta-

dores de serviços (MITSUTANI et al., 2014). 

1.5.9 Contas a Pagar 

O contas a pagar possui a finalidade de cumprir com as obrigações financeiras, 

e nesse contexto ele faz parte do processo de compras com os fornecedores. Portanto 

é essencial explanar que o setor citado precisa manter todas as obrigações em dia e 

conforme planejado com seus fornecedores, para que assim se evite prejuízos e des-

controles (SEBRAE, 2020). 

As contas a pagar influenciam na saúde financeira da empresa, pois auxilia na 

identificação das disponibilidades da organização. Por isso é importante manter o con-

trole sobre as mesmas, indiferente da sua origem, seja por fornecedores, impostos ou 

aluguéis (RIBEIRO; LACOMBE, 2013). 

1.6 DO CONTROLE E MONITORAMENTO PATRIMONIAL 

 Para obter um desenvolvimento satisfatório em qualquer patrimônio, é 

essencial utilizar a ferramenta de controle para almejar os objetivos definidos pela 

empresa. O ato de controlar auxilia na organização e estratégias perante ao 

patrimônio, pois esse fato otimiza a visão e análise da gestão responsável (ENEAS, 

2018). 

 Nesse sentido, controlando o patrimônio como um todo, faz com que a gestão 

obtenha segurança em relação a tomada de decisões, pois uma vez que haja um 

monitoramento constante, se tem maior potencial para compreender as situações 

ocorridas na empresa (ALMEIDA; HELEODORO, 2020).  
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 Controlar e monitorar um patrimônio faz parte da realidade da contabilidade, 

devido as atividades exercidas pela mesma, pois seu objetivo envolve todas as 

variações do patrimônio (GRECO; AREND, 2016). 

Para que exista um bom gerenciamento, é necessário que a administração 

esteja de acordo com a organização, onde a contabilidade conduz por meio de 

demonstrações a tomada de decisão baseada em dados, que será executada de 

forma segura, reduzindo futuros riscos (TOTVS, 2020). 

Importante destacar que, para controles financeiros e gestão, o ativo circulante 

ou mais precisamente as disponibilidades, são muito influentes ao representar a 

situação de liquidez imediata, que pode demonstrar a saúde financeira empresarial 

(RIBEIRO; LACOMBE, 2013). 

Em relação ao ativo, uma conta muito relevante para a organização é o 

imobilizado. Essa conta é composta por bens do patrimônio, onde algumas possuem 

a finalidade de suprir as demandas da empresa em relação as atividades 

desempenhadas, como por exemplo, máquinas e equipamentos normalmente são 

adequadas na organização para auxiliar no desenvolvimento das tarefas 

estabelecidas (VICECONTI, 2017).  

1.6.1 Da Variação Patrimonial 

 O patrimônio possui componentes classificados de acordo com suas naturezas, 

que se dá por exemplo pela característica econômica e financeira. As variações 

patrimoniais ocorrem principalmente devido aos indicadores relacionados com as 

despesas e receitas, pois as mesmas contribuem para os resultados das 

organizações, sendo eles positivos ou negativos (RIBEIRO, 2017). 

 As variações patrimoniais podem ser definidas como um fato contábil, que 

compreende todas as situações ocorridas de alterações, sendo classificados pela 

modificação da quantidade e qualidade. Portanto é essencial que a gestão tenha o 

conhecimento do patrimônio administrado, pois dessa forma facilita para as decisões 

necessárias (FERREIRA, 2021).  

1.7 DA GESTÃO PATRIMONIAL 

O processo de controlar, monitorar e conhecer o patrimônio é extremamente 

importante para a gestão das organizações. Por meio destes fatos é possível evitar 
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riscos e situações inesperadas, sendo importante salientar que o ato de uma boa 

gestão, normalmente desenvolve resultados positivos para o patrimônio (TOTVS, 

2020). 

 Diante da gestão patrimonial, a contabilidade tem um papel essencial para o 

progresso de uma empresa. Através do papel exercido por essa ciência, é possível 

compreender o patrimônio de forma confiável, pois a mesma tem a finalidade de gerar 

efeitos e demonstrações que possam auxiliar no ato das decisões de uma gestão 

(TRAVASSOS, 2022). 

       É importante salientar que uma gestão patrimonial é composta pelos controles e 

monitoramento dos bens que compõem a organização. Nesse sentido, para designar 

e facilitar os registros corretamente é extremamente relevante conhecer os detalhes 

e procedimentos necessários, otimizando assim os processos gerenciais 

desempenhados (BALBINOTTO, 2018). 

Os desafios das empresas é ter uma gestão que promova o sucesso das 

mesmas perante seus objetivos definidos. Portanto conhecer e identificar o que 

realmente será válido para o patrimônio é fundamental para a continuidade da 

empresa e obtenção de bons resultados (PHILIPPI JUNIOR; SAMPAIO; 

FERNANDES, 2017). 

1.7.1 Das Demonstrações Contábeis 

 Quando se trata de tomada de decisões no âmbito de gestão as demonstrações 

contábeis fazem parte do processo, que se dá por meio de indicadores que confirmem 

a real situação do patrimônio em determinado período. A contabilidade utiliza métodos 

precisos para o repasse de informações gerenciais, e as demonstrações são 

primordiais para a exatidão das mesmas (TOTVS, 2021). 

 As demonstrações contábeis são relatórios emitidos pela contabilidade, que 

pode ser classificado em vários aspectos, e estão enquadradas no CPC 26, onde 

compreende as normas das mesmas. Nesse sentido relata-se e exemplifica-se um 

dos métodos essenciais que apresentam resultados financeiros de uma organização 

num determinado período, sendo esse denominado por balanço patrimonial 

(IUDICIBUS, 2018). 

 O balanço patrimonial evidencia de forma organizada e clara os valores 

compostos em cada conta contábil e grupo, ou seja, tudo que compõe o ativo e 

passivo de um patrimônio. Nesse sentido a gestão patrimonial terá o auxílio de um 



34 
 

demonstrativo minucioso que irá evidenciar as movimentações efetivadas e resultados 

precisos, conforme exemplo na Figura 9 (VICECONTI, 2017). 

 

 

Figura 9 – Balanço patrimonial.  

 
Fonte: Silva e Rodrigues (2020, p. 11).  

 O balanço patrimonial é um demonstrativo relevante para a gestão empresarial, 

pois ele auxilia no controle patrimonial e de certa forma realiza uma investigação 

aprofundada da situação financeira da organização. Essa demonstração é muito 

utilizada para identificar os ativos e passivos com precisão, além disso é um relatório 

com facilidade de compreensão (TOTVS, 2022). 

 Consideramos que para definir uma tomada de decisão é necessário avaliar 

alguns indicadores gerenciais, e nesse sentido além do balanço patrimonial é 

importante explanar outro demonstrativo utilizado na contabilidade, chamado por DRE 

que significa, demonstração do resultado do exercício (SILVA; RODRIGUES, 2020). 

 Essa demonstração tem por finalidade identificar o resultado líquido de uma 

empresa, evidenciando nesse método os valores com despesas, custos e receitas. 

Para um bom entendimento sobre esse mecanismo, a Figura 10 demonstra de forma 

exemplificada o método contábil (TOTVS, 2021). 

Figura 10 – Demonstração do resultado do exercício (DRE). 

 
Fonte: Iudícibus e Marion (2018, p. 67). 
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 Esse demonstrativo é realizado no fechamento do exercício, ou seja, os valores 

inseridos no mesmo são referentes ao total de cada indicador ao final do período de 

12 meses. Sua elaboração é definida pela diminuição das receitas pelas despesas, 

certificando assim que essa demonstração é realizada de forma dedutiva (IUDICIBUS; 

MARION, 2018). 

 O patrimônio possui diversos indicadores que promovem o bom 

desenvolvimento do mesmo, porém é importante realizar de forma correta todas as 

obrigatoriedades e compreender o funcionamento em cada situação. Desse modo, a 

gestão irá cumprir com um gerenciamento eficiente (GUAZELLI; XARÃO, 2018). 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

Esse trabalho foi elaborado com a finalidade de conhecer e compreender os 

métodos realizados perante aos bens patrimoniais de uma instituição financeira. 

Desse modo foi preciso utilizar instrumentos e informações metodológicas para o 

desenvolvimento do estudo. 

2.1 TIPO DE PESQUISA  

Para realizar o desenvolvimento do estudo, foi necessário enquadrar o trabalho 

em alguns tipos de pesquisas, facilitando desta forma a elaboração e compreensão 

do assunto escolhido. As pesquisas definidas para a evolução do trabalho foi a 

descritiva, bibliográfica, ação e estudo de caso. 

Os tipos de pesquisas são técnicas e métodos utilizados para a formulação de 

um trabalho com diferenciação, ou seja, desenvolver e apresentar um determinado 

estudo com grau satisfatório, obtendo assim um bom entendimento de todos os 

envolvidos (GOMES; GOMES, 2019). 

2.1.1 Descritiva  

Esse tipo de pesquisa é utilizado quando um determinado assunto é explanado 

com o auxílio de informações essenciais para o seu desenvolvimento. Desse modo, 

através da obtenção e descrição de características do assunto, é possível agregar 

esse método ao trabalho escolhido (LOZADA; NUNES, 2019). 

2.1.2 Bibliográfica 

Quando é elaborado um trabalho ou pesquisa direcionado para um tema 

específico, é importante buscar conhecimentos relevantes para o bom desempenho e 

conhecimento aprofundado do mesmo. Portanto a pesquisa bibliográfica possui o 

objetivo de auxiliar o pesquisador com métodos de revisão de obras de diversos 

autores que relacionem o assunto (PEREIRA, 2016). 

2.1.3 Ação  

A pesquisa de ação é definida pela possibilidade de colaboração do 

pesquisador em auxiliar no desenvolvimento de situações identificadas durante o 
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trabalho elaborado, ou seja, é uma forma de aplicar ideias para otimizar situações ou 

problemas verificados (MATTAR; RAMOS, 2021). 

2.1.4 Estudo de Caso 

O estudo de caso é o método que auxilia o pesquisador a compreender melhor 

sobre o assunto definido, pois é realizado de forma aprofundada e com a finalidade 

do conhecimento de todo o processo efetivado em conformidade ao tema do trabalho. 

Pelo fato de realizar uma pesquisa minuciosa, esse método facilita na elaboração de 

ideias construtivas perante o tema (LOZADA; NUNES, 2019). 

2.2 NATUREZA DA PESQUISA 

A aplicação da pesquisa será baseada na qualitativa, auxiliando nos objetivos 

do assunto, bem como, a demonstração de bons resultados. 

A pesquisa qualitativa tem por sua finalidade demonstrar ideias para o leitor ter 

um bom entendimento do assunto, assim como exemplos vivenciados nas rotinas ou 

em momentos da vida do público alvo (STAKE, 2016). 

2.3 UNIVERSO DA PESQUISA 

A pesquisa foi aplicada em uma instituição financeira, mais precisamente em 

uma Cooperativa de Crédito localizada no município de Caçador, região Meio-Oeste 

do estado de Santa Catarina. No caso do trabalho elaborado, não houve a 

necessidade da utilização da determinação da amostra para a finalização do mesmo. 

Com relação a localização da pesquisa, é importante explanar que o município 

de Caçador com referência do ano 2021, era composto por 80.017 pessoas em média 

(IBGE, [2021]). 

2.4 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E ANÁLISES DE COLETA DE DADOS 

Para a elaboração da pesquisa, as técnicas com necessidade de utilização 

serão conversas informais, tais como observações das rotinas e procedimentos 

efetivados em relação ao tema, e/ou entrevistas não estruturadas. 

No procedimento de análises será utilizado todos os tipos de conteúdo, 

documentos, conversas e observações relevantes para uma pesquisa satisfatória no 

âmbito de entendimento, conhecimento e ideias construtivas.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para realizar o desenvolvimento do referido estudo de caso, foi necessário 

observar, acompanhar e compreender as atividades rotineiras na organização e 

conduta dos bens patrimoniais desempenhadas em uma cooperativa de crédito no 

município de Caçador/SC. 

Nesse sentido, o próximo tópico terá como base, demonstrar os procedimentos 

a partir do momento da aquisição do bem. 

3.1 DOS BENS PATRIMONIAIS 

Com o objetivo de identificar a gestão e controles sobre os bens patrimoniais 

da instituição financeira, foi realizado uma análise do processo que é executado na 

cooperativa como um todo, para melhor entendimento do assunto. 

Diante dos processos relacionados ao patrimônio físico ou imobilizado da 

cooperativa de crédito estudada, evidenciou-se que a mesma possui o envolvimento 

de vários setores para desenvolvimento das atividades fundamentais ligadas ao 

controle patrimonial, sendo imprescindível a participação da contabilidade para com a 

instituição. 

A contabilidade da instituição é realizada por meio da central da unidade, que 

recebe as informações da agência e executa os devidos registros, porém até esse 

processo ser finalizado, a cooperativa precisa passar por um ciclo de pessoas 

envolvidas nos procedimentos. 

Para melhor entendimento, verifica-se a seguir como se realizam os 

procedimentos necessários para a gestão patrimonial no âmbito do patrimônio físico. 

3.1.1 Processos de Gestão Patrimonial 

 Para conquistar os objetivos do presente estudo de caso, foi necessário 

entender os métodos realizados na cooperativa de crédito para o desempenho da 

gestão patrimonial. Nesse sentido, é importante salientar que o patrimônio estudado 

refere-se aos ativos físicos, que são os bens da instituição normalmente utilizados 

como suporte e auxílio para o desenvolvimento dos processos produtivos na 

organização. 

 Para compreender a forma de organização do patrimônio, foi necessário 

analisar o processo desde seu princípio, ou seja, acompanhar os métodos 
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responsáveis pelo controle do patrimônio. Diante disso, é essencial explanar como a 

instituição organiza e determina a necessidade da obtenção desses bens para 

ingressar no seu patrimônio. 

 Quando a cooperativa identifica a necessidade de realizar compras de bens 

físicos, o processo se inicia com a obtenção de três orçamentos com os fornecedores, 

esse é o padrão, porém dependendo do bem quando possui características 

específicas, pode ocorrer de somente um determinado fornecedor conseguir adequar 

esse item a necessidade da cooperativa. 

 Após o processo do orçamento, o setor irá decidir a melhor maneira para 

finalizar o procedimento de compra de bens, desde que esteja adequada a sua alçada, 

ou seja, até determinado valor a responsável do setor possui autorização para tomada 

de decisão quanto ao assunto, porém quando o valor ultrapassa é necessário a 

contribuição e participação da diretoria.  

 Nesse sentido, citando os bens, é relevante ressaltar que existem exceções 

quando se trata de compra de alguns equipamentos, direcionados para determinadas 

áreas, como exemplo o setor de tecnologia da informação, pois algumas máquinas 

possuem configurações específicas, e no momento da compra, o auxílio e 

informações importantes de conhecimento do setor são pertinentes para a decisão. 

 Portanto dependendo da situação, haverá o envolvimento de diversos setores 

para realizar o processo de compra de bens, pois desta forma a cooperativa efetiva 

suas decisões com maior precisão e organização. 

 Em virtude dos processos, verificamos a seguir a continuidade dos 

procedimentos sobre a gestão do patrimônio em relação aos registros dos bens. 

3.1.2 Registros 

Após o processo de compra, para realizar o devido registro dos bens, a 

contabilidade irá reconhecer o bem como patrimônio somente após a finalização do 

pagamento da primeira parcela, ou seja, o bem estará integrado no patrimônio após 

esse fato. Além disso, no processo de registro, a inclusão é efetivada no fechamento 

do balancete. 

 O pagamento citado, é realizado por meio de um sistema gerencial, e nesse 

momento o setor responsável pelo contas a pagar precisa informar se esse bem foi 

adquirido para a singular ou para um ponto atendimento, mantendo assim o controle 

e registro de forma correta, pois cada agência pertencente a singular sede, possui um 
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controle separado na contabilidade.  

 Nos fechamentos de balancete, a central repassa os relatórios de bens 

incluídos no período, para que a analista contábil da agência singular realize a 

conferência dos mesmos, incluindo todas as agências. 

Contudo, observa-se que após esse fechamento ainda se tem a necessidade 

de identificar métodos que possam otimizar os controles dos bens integrantes do 

patrimônio, pois em decorrência da necessidade da aquisição de novos itens e 

monitoramento dos existentes, é relevante para a instituição designar processos 

padronizados e práticos para essa área. 

Sobre a relação da organização dos bens, um fator analisado na instituição, é 

quando existe a troca de equipamento seja móvel ou de tecnologia, pois, aquele 

equipamento com problema ou obsoleto muitas vezes não está mapeado 

corretamente no procedimento posterior aquela troca. 

Portanto, é relevante ressaltar que a implantação dos procedimentos de 

organização patrimonial trará consigo a visão gerencial abrangente, com maior 

precisão e eficácia (ENEAS, 2018). 

Para a elaboração do documento de procedimentos de bens patrimoniais, foi 

necessário entender todos os processos citados anteriormente. Dessa forma, para 

compreender de forma precisa, foi adequado conversas informais com a responsável 

pelo setor patrimonial da cooperativa. 

3.1.3 Procedimentos Práticos de Controle e Organização dos Bens Patrimoniais 

de Uma Cooperativa de Crédito do Município de Caçador 

Diante do estudo realizado, apresentar-se a seguir os procedimentos básicos 

utilizados para um bom controle patrimonial, tornando-a instituição em estudo mais 

organizada perante aos seus bens patrimoniais. 

 Para complementar um dos objetivos da pesquisa, foi elaborado procedimentos 

de organização dos bens patrimoniais com o objetivo de compreender os métodos 

realizados na cooperativa de crédito, e por meio deste, facilitar os controles do patri-

mônio, evidenciando os processos pertinentes aos bens. 

 A elaboração dos procedimentos de organização, busca auxiliar os responsá-

veis para a gestão patrimonial, desde o processo de compra, registros e controles dos 
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bens. Nesse sentido, irá possibilitar a execução dos processos e procedimentos con-

tábeis com maior precisão, como exemplo, o registro de determinado ativo em sua 

devida conta contábil. 

 Em síntese, os métodos criados pretendem cumprir com os objetivos de realizar 

um controle de forma facilitada, em que a gestão possa proceder com a tomada de 

decisão sucinta e segura. Além disso, que possa demonstrar os processos de forma 

compreensiva para todas as pessoas que assim se fizerem necessárias nos procedi-

mentos executados.  

 O presente trabalho foi dividido em 3 partes, sendo a inicial como apresentação 

dos temas relacionados a unidade de estudo, a segunda tendo a fundamentação do 

conteúdo que envolve o assunto abordado na gestão patrimonial e a última, o desen-

volvimento dos procedimentos dos bens patrimoniais como sugestão de implantação 

para a instituição. 

Os processos elaborados buscam atingir o terceiro e último objetivo específico 

do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), demonstrando sugestões relacionadas a 

gestão patrimonial de uma cooperativa de crédito no município de Caçador/SC. Diante 

disto, para realizar o desenvolvimento do mesmo, foi necessário acompanhar todo o 

processo interno dos bens patrimoniais na referida instituição. 

3.2 DOS PROCEDIMENTOS DE BENS PATRIMONIAIS 

 De acordo com as necessidades encontradas no estudo realizado, os 

procedimentos elaborados, será uma forma sugestiva para os responsáveis da gestão 

patrimonial.  

 Para exemplificar os processos necessários da gestão patrimonial da coopera-

tiva, será demonstrado na Figura 11 os setores que possuem envolvimento nos pro-

cessos.  
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Figura 11 – Setores envolvidos no processo de aquisição de bens. 

 
Fonte: A autora (2022). 

O setor solicitante é aquele que necessita da aquisição de um determinado 

bem. O mesmo irá repassar a solicitação para o setor de compras, que seguirá com 

os processos necessários para a efetivação da devida aquisição. 

Sendo assim, o setor de compras identificará a necessidade exata de novas 

aquisições. Esse setor tem o objetivo de adequar uma boa gestão sobre os processos 

necessários dos bens patrimoniais, pois envolve custos, controles e desempenho da 

instituição. 

O setor de tecnologia normalmente está envolvido com os processos de aqui-

sições de bens, pois grande parte deles são máquinas e equipamentos. Esse setor é 

extremamente importante para a cooperativa, pois auxilia na identificação de equipa-

mentos adequados para a instituição. Isso se dá pelo conhecimento de configurações 

e máquinas específicas, tornando a compra um processo seguro quando envolve 

equipamentos voltados para a área. 

  A diretoria é responsável por realizar análises e proceder com a tomada de 

decisão adequada para a cooperativa. Portanto, sempre que ultrapassar a alçada do 

setor de compras, os dirigentes identificarão a possibilidade mais benéfica para as 

decisões. 

 O contas a pagar irá proceder com a execução dos pagamentos gerados pe-

rante a realização das compras, mantendo-os organizados de acordo com o plane-

jado, em virtude de evitar possíveis prejuízos. 

A contabilidade é responsável por efetivar registros e controles quanto a gestão 

patrimonial e por meio deste gerar demonstrações extremamente relevantes para um 

bom gerenciamento. 
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Em virtude de segurança, o setor que auxilia nesse método é o controle interno, 

que realiza auditoria para identificar se os procedimentos realizados estão sendo efe-

tivados corretamente.   

3.2.1 Dos Controles 

Como método de controle será integrado no patrimônio um termo de responsa-

bilidade dos bens patrimoniais, conforme apêndice E, para que desta forma otimize o 

monitoramento de cada máquina, equipamento utilizado pelos colaboradores. 

 Esse método irá proporcionar maior controle sobre os bens para o setor res-

ponsável pelo processo, pois será possível identificar qual local está instalado os de-

vidos bens, se está em utilização e identificar por meio de comunicado por parte do 

colaborador no momento da troca. 

 Por meio do termo de responsabilidade, é importante instituir revisões periódi-

cas sobre os bens patrimoniais, para que seja possível identificar, controlar e evitar 

possíveis erros. 

 Importante salientar que a partir do momento que o colaborador é detentor do 

uso de bens, será automaticamente responsável em comunicar imediatamente o tipo 

de divergência ao setor responsável pelo controle do patrimônio.  

 Quando houver bens que não possuam utilidades necessárias para com as ati-

vidades a fins na organização, atribuir métodos que irão proporcionar a baixa devida-

mente identificada no controle. 

  Para auxiliar na compreensão de processos de compra relacionados à gestão 

patrimonial, foi elaborado um mapeamento como segue a Figura 12. 
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Figura 12 – Processo de aquisição de bens no setor de compras. 

 
Fonte: A autora (2022). 

Diante do processo de compras, com o fato da inserção de um novo bem, a 

Figura 13 demonstra a sequência dada para a gestão patrimonial. 

Figura 13 – Procedimentos de Controle Patrimonial. 

 
Fonte: A autora (2022). 

Por meio da ilustração, a compreensão do processo de gestão patrimonial 

torna-se mais clara. Diante disto, cada fato ocasionado nos procedimentos de acordo 

com o citado anteriormente possui extrema importância, pois um integra o outro para 

o bom desempenho. 
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3.3 PROCEDIMENTOS DE CONTROLE PATRIMONIAL 

Nesse contexto, a seguir, abordar-se o passo a passo da gestão patrimonial na 

instituição em estudo.  

3.3.1 Objetivo 

Facilitar a compreensão e controle dos métodos necessários para o bom de-

senvolvimento das rotinas patrimoniais, seja no registro, nas movimentações dos bens 

e também nos planejamentos definidos. Em síntese, os presentes procedimentos ela-

borados possuem a finalidade de otimizar os processos com segurança e agilidade. 

3.3.2 Implantação  

Por meio dos objetivos da gestão patrimonial, os procedimentos serão implan-

tados em todos os setores da instituição, pois os bens são componentes de todas as 

áreas, utilizados principalmente para o desenvolvimento das atividades diárias. Diante 

da implantação dos processos descriminados, será disponibilizado e repassado aos 

colaboradores o Termo de Responsabilidade perante os bens em utilização. 

3.3.3 Ativo Imobilizado 

 Os procedimentos sugeridos para o controle dos bens patrimoniais, são 

direcionados ao ativo imobilizado, mais precisamente aos equipamentos, máquinas e 

móveis. Esses ativos são utilizados em sua grande maioria para auxiliar no 

desenvolvimento das atividades produtivas da instituição, por isso é essencial para a 

gestão realizar controles sobre os mesmos. 

3.3.4 Entrada de Bens Patrimoniais  

Diante do processo de compras, no momento da entrada do bem na coopera-

tiva, é importante como método de controle realizar algumas análises quanto a aqui-

sição, conforme mencionado a seguir: 

 Realizar o procedimento de conferência do bem, equiparado com a nota 

fiscal emitida no processo de compra e de acordo com o termo de con-

ferência citado no presente documento como apêndice A. 

 Sempre que possível, de acordo com o bem, realizar testes de verifica-

ção para assegurar as devidas funcionalidades. 
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 Efetuar a expedição de documentos necessários para a contabilização 

do item no patrimônio. 

 Identificar o bem com a numeração emitida pela contabilidade, ou seja, 

fixar a plaqueta no item. 

 Destinar o bem para a agência responsável por sua utilização. 

3.3.5 Identificação de Bens 

Como objetivo da gestão, e em consequência da entrada e controle de bens 

patrimoniais, é relevante ressaltar como se dá o processo de identificação de deter-

minados itens, pois só é possível fixar a plaqueta nos ativos tangíveis. 

 Além disso, após a emissão da numeração do bem, realizada pela contabili-

dade, é importante que o setor responsável pelo processo patrimonial realize a devida 

fixação da plaqueta em um local de fácil visualização, otimizando assim futuras con-

ferências.  

 Quanto a nomenclatura das plaquetas, é interessante padronizar todos os bens 

com as mesmas especificações, ou seja, devem responder por meio do mesmo pro-

nome, sendo alternado somente pela sua numeração, conforme exemplo demons-

trado na Figura 14. 

Figura 14 – Identificação de Bens.  

 
Fonte: A autora (2022). 

Nesse sentido, para dimensionar a forma de controle sobre os bens, com o 

objetivo de facilitar a gestão, diante da expansão da cooperativa, seria relevante apli-

car na identificação da plaqueta o número do ponto de atendimento portador do bem, 

que se trata dos dois últimos dígitos, conforme demonstrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Identificação de bens. 

 
Fonte: A autora (2022). 

Ao utilizar os métodos de identificação como padronização, será mais prático 

realizar os controles sobre os bens patrimoniais, pois uma vez que implantado pro-

cessos que otimizem as rotinas da área, o entendimento e a execução os tornam cada 

vez mais qualificados.  

 É importante salientar que o setor responsável pelo controle de fixação de pla-

quetas e monitoramento dos bens deverá criar métodos padronizados quanto aos 

controles, como exemplo, o exato momento da fixação, o local de identificação e as 

vistorias em períodos predefinidos, tornando-os mais práticos e sistematizados. 

3.3.6 Manutenção de Bens  

Ao identificar a necessidade da realização de manutenção de um devido item, 

será necessário por parte do responsável operante do bem, solicitar através de e-mail 

corporativo a requerida assistência, identificando o motivo do fato ocasionado e soli-

citando uma possível troca caso o bem seja encaminhado a manutenção por um de-

terminado período que impossibilite a realização das rotinas diárias por parte do cola-

borador.  

 Diante do processo de manutenção, quando houver a necessidade de realizar 

deslocamentos de bens da cooperativa para devidos fins de reparo e manutenção, é 

relevante ressaltar a importância da implantação de um termo de controle sobre o fato 

ocasionado, conforme modelo no apêndice B, evitando assim divergências quanto a 

solicitação. 

 Quando houver contrato de prestação de serviços direcionados à manutenção, 

o setor patrimonial da cooperativa deverá contatar o responsável pela empresa pres-

tadora e adequar a devida solicitação da manutenção ou reparação do bem, seja ela 

preventiva ou retificadora.  
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3.3.7 Das Trocas dos Bens 

O fato da troca dos bens, ocorrerá diante de uma manutenção de algum item, 

que diante desse caso será realizada a troca por um determinado período, ou seja, na 

necessidade da troca, o responsável pela guarda do bem irá comunicar o setor patri-

monial a situação ocorrida, mencionando de acordo com o termo de responsabilidade 

a identificação da plaqueta que será substituída, assim como o motivo e data da ocor-

rência, conforme apêndice C. 

 Além disso, as trocas podem ser efetivadas diante de um bem que se encontre 

obsoleto, portanto nesses casos, o processo seguirá com a solicitação do responsável 

da guarda do bem ao setor patrimonial, que irá analisar a necessidade do fato defini-

tivo, ou seja, realizar a troca por um novo bem. 

3.3.8 Transferência de Bens  

Quando houver a necessidade da realização de transferências de bens aos 

pontos de atendimento, o solicitante deverá requerer ao setor patrimonial da agência 

sede a alteração/solicitação de determinado item. Na sequência da solicitação, o setor 

patrimonial emitirá um termo de transferência, conforme apêndice D, indicando a ori-

gem, destino, descrição do bem e identificação de plaqueta, facilitando nesse meio o 

controle adequado dos ativos. 

 Em decorrência da transferência dos bens, o processo precisa ser informado a 

contabilidade central para reorganizar os ativos nas agências detentoras. 

3.3.9 Baixa de Bens 

Para a realização de baixas dos bens obsoletos ou inoperantes, os 

responsáveis pela guarda dos bens deverão avaliar a condição de determinado item 

e sua funcionalidade. No caso da verificação do bem como antiquados para a função, 

o colaborador irá informar ao setor patrimonial o ocorrido, que diante disto também irá 

realizar uma análise do bem antes da efetivação de baixa. 

Em virtude disso, o setor patrimonial irá solicitar a autorização da diretoria para 

proceder com o processo de baixa de bens, assim como determinar qual será o des-

tino o referido bem, como exemplo, por meio de vendas ou doações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo teve como objetivo geral a viabilização de organização nos 

bens patrimoniais de uma cooperativa de crédito no município de Caçador/SC. Em 

virtude disso, foi necessário analisar as atividades realizadas no setor patrimonial 

diante aos controles desses bens. 

 Para o desenvolvimento do estudo, foi adequado algumas etapas para cumprir 

com os objetivos do trabalho. Diante disso, a pesquisa foi elaborada com o auxílio das 

conversas informais e monitoramento das atividades rotineiras no setor patrimonial, 

assim como visitas em pontos de atendimento para verificar os bens de acordo com 

os relatórios contábeis. 

 Diante disso e pelo fato da expansão da cooperativa, houve a necessidade de 

adequar métodos para otimizar os controles do patrimônio, pois foi evidenciado nas 

análises realizadas que determinados bens não estavam registrados nas agências 

corretas, assim como em alguns casos não possuíam plaquetas de identificação. 

Também é importante salientar que não havia o controle sobre os bens que estavam 

em utilização por seus colaboradores. 

Portanto, com as análises foram possíveis identificar que os bens patrimoniais 

exigiam a implantação de controles que pudessem facilitar as rotinas da gestão 

patrimonial, ou seja, evidenciar procedimentos necessários de forma prática, e assim 

manter uma boa administração quanto aos bens patrimoniais da instituição. 

Sendo assim, foi essencial ajustar métodos para organizar e controlar os bens 

patrimoniais da cooperativa. Por isso houve a necessidade de conhecer cada 

processo realizado, facilitando a identificação do problema, assim como perfazendo 

por meio deste, a conclusão do primeiro objetivo específico do trabalho. 

Além disso, para elaborar os procedimentos de organização dos bens 

patrimoniais e executar o segundo objetivo específico da pesquisa, foi realizado a 

verificação dos itens através de relatórios contábeis, facilitando dessa forma a 

identificação e correção das distorções Após a apuração, foi elaborado planilhas com 

setores segregados e seus devidos responsáveis pela utilização dos bens. 

 Portanto, com os processos realizados, foi possível identificar com maior 

facilidade a resolução dos problemas de organização dos bens patrimoniais, assim 

como elaborar os procedimentos passo a passo do patrimônio. 

 Diante disso, os procedimentos elaborados foram realizados com a finalidade 
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de compreender o terceiro e último objetivo específico da pesquisa, baseados nos 

estudos do setor patrimonial e direcionados aos bens tangíveis. Nesse sentido, é 

importante ressaltar que os mesmos foram disponibilizados para a instituição e que 

trata-se de uma sugestão de implantação para a possibilidade de adequação na 

cooperativa. 

 A instituição foi flexível em todas as situações ocorridas, relacionado as dúvidas 

e possíveis ideias. Além disso, diante da pesquisa foi compreendido que o assunto é 

de grande extensão, podendo ser enriquecido e trabalhado anualmente em decorrer 

de atualizações dos bens patrimoniais da instituição, assim como estimular projetos 

ou consultorias. 

 Sendo assim, é importante salientar que o estudo fomentou a elaboração de 

procedimentos de controle de bens patrimoniais da cooperativa de crédito, 

evidenciando o propósito de cumprir com o objetivo geral da pesquisa. 

Além disso, a pesquisa evidenciou o controle e a organização de uma 

instituição, constatando a importância desses meios em todos os âmbitos de um 

patrimônio, pois o mesmo é compreendido como um todo. 

Em síntese, a presente pesquisa demonstra a relevância da contabilidade para 

um patrimônio, pois ela contempla as ações do mesmo. Nesse sentido, o trabalho 

conclui-se com êxito os objetivos adequados a pesquisa, auxiliando futuros 

acadêmicos na busca dos temas relacionados, ressaltando assim o propósito da 

autora do estudo. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONFERÊNCIA DO BEM 

Com a recepção de um novo bem na Cooperativa, é relevante realizar o pro-

cesso de conferência do item. Para isso, verificamos a seguir a sugestão do modelo 

de conferência. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

GESTÃO PATRIMONIAL – CONTROLE INTERNO 

 
TERMO DE CONFERÊNCIA PATRIMONIAL 

 
 

Setor conferente: 

Responsável conferente: 

Descrição do item: 

Quantidade recebida: 

 
 

Os itens acima mencionados, foram recepcionados na data __/__/__, referente ao pe-

dido emitido no dia __/__/__, conforme nota fiscal nº      , que se encontram em: 

 

(   ) Acordo com o pedido referido 

(   ) Desacordo com o pedido referido, pelo motivo: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Caçador, SC, ___ de __________ de 202_. 

 
 

_____________________________________ 
 

Responsável conferente 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO 

Em determinado momento, algum bem acarretará a necessidade de manuten-

ção para a continuidade de suas funções, portanto verificamos como sugestão um 

modelo de controle de itens patrimoniais em solicitação de reparos ou manutenção. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

GESTÃO PATRIMONIAL – CONTROLE INTERNO 

 
TERMO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO 

 
 

Setor solicitante: 

Motivo da manutenção: 

Descrição do item: 

Identificação da plaqueta: 

Empresa responsável pela manutenção: 

 

O item acima mencionado, foi requerido a manutenção no dia __/__/__, refe-

rente ao motivo descrito. O mesmo foi enviado no dia __/__/__ para os procedimentos 

de reparação ou manutenção à empresa responsável. 

 

 

 

   Caçador, SC, ___ de __________ de 202_. 

 

 

_____________________________              ___________________________ 

Responsável solicitante Responsável do setor patrimonial 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONTROLE DE TROCA DE BEM 

Em decorrência das necessidades de troca de um determinado item, foi elabo-

rado como sugestão um termo de controle de troca, conforme demonstrado a seguir. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

GESTÃO PATRIMONIAL – CONTROLE INTERNO 

 
TERMO DE CONTROLE DE TROCA 

 
 

Setor solicitante: 

Motivo da troca: 

Descrição do item: 

Identificação da plaqueta: 

 
O item acima mencionado, foi analisado no dia __/__/__ pelo setor patrimonial 

em conformidade a solicitação, para proceder com o processo de troca (temporá-

ria/definitiva), sendo confirmado a: 

 

(   ) Aprovação 

(   ) Reprovação, pelo motivo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Caçador, SC, ___ de __________ de 202_. 

 

_____________________________              ___________________________ 

Responsável solicitante Responsável do setor patrimonial 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA 

Em decorrência da necessidade de transferências de bens para os pontos de 

atendimento ou entre os mesmos pertencentes a agência, foi elaborado um termo de 

controle sobre as ocorrências de transferências. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

GESTÃO PATRIMONIAL – CONTROLE INTERNO 

 
TERMO DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIA 

 
 

PA solicitante: 

Responsável solicitante: 

Descrição do item: 

Identificação da plaqueta: 

Origem da transferência: 

 

O item acima mencionado, foi analisado no dia __/__/__ pelo setor patrimonial 

em conformidade a solicitação, para proceder com o processo de transferência, sendo 

confirmado a: 

 

(   ) Aprovação, com previsão para o dia __/__/__. 

(   ) Reprovação, pelo motivo: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Caçador, SC, ___ de __________ de 202_.  

_____________________________              ___________________________ 

Responsável solicitante Responsável do setor patrimonial 

 

                                _____________________________________ 
 

Responsável pelo PA __ 
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APÊNDICE E – TERMO DE RESPONSABILIDADE 

Para otimizar um controle patrimonial, é importante a implantação de um termo 

que possibilite a responsabilidade do colaborador perante os bens de sua utilização, 

além de facilitar os demais controles do setor patrimonial. Portanto, verificamos a se-

guir como sugestão o modelo do termo de responsabilidade. 

 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

GESTÃO PATRIMONIAL – CONTROLE INTERNO 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

Descrição do bem: Plaqueta: Data: 

Descrição do bem: Plaqueta: Data 

Descrição do bem: Plaqueta: Data: 

Descrição do bem: Plaqueta: Data: 

Setor detentor do bens: Colaborador responsável: 

 

Os itens mencionados acima, estão sob a responsabilidade do colaborador aqui 

concordante pela guarda dos mesmos, que diante disto deverá comunicar qualquer 

alteração e movimentação dos bens ao setor patrimonial, assim como zelar pelo bom 

desempenho e utilização. 

Caçador, SC, ___ de __________ de 202_. 

 

_____________________________              ___________________________ 

Colaborador responsável  Responsável do setor patrimonial 

 


