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RESUMO 

 

Introdução: A contabilidade, como veículo de informação, tem como objetivo colocar à 

disposição de seus usuários, informações que retratem as relações das empresas com a 

sociedade. A Demonstração do Valor Adicionado – DVA se apresenta como instrumento 

capaz de evidenciar os aspectos econômicos e sociais. Todavia, nas cooperativas de crédito 

verifica-se fortemente esse viés social, visto que essas entidades permitem o acesso 

democratizado aos serviços financeiros. Uma vez que o atendimento é regionalizado com 

menores custos de infraestrutura e, além disso, com retorno econômico para seus associados, 

mas de acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC 09, essa demonstração é 

obrigatória somente para as companhias abertas brasileiras. Objetivo: A pesquisa teve como 

objetivo demonstrar o valor gerado pelas cooperativas de crédito, em específico a Cooperativa 

SICOOB Montecredi. Metodologia: Para desenvolvimento do estudo adotou-se a pesquisa 

bibliográfica, descritiva e qualitativa. Para tanto, foram utilizados os dados contábeis 

consolidados da cooperativa no ano de 2020. Como as cooperativas de crédito não estão 

obrigadas à elaboração da DVA, fez-se necessário consultar os dados constantes no Balanço 

Patrimonial, Demonstrações de Resultado do Exercício e notas explicativas. Todas as 

demonstrações contábeis utilizadas para a elaboração da DVA foram obtidas no site da 

instituição.  Considerações Finais: Percebeu-se que a análise da DVA é fundamental para 

vários usuários, bem como à sociedade como um todo, visto que assim é prático perceber 

como as instituições distribuem suas riquezas e como elas contribuem com o desenvolvimento 

do local em que estão inseridas. Os associados, ao acessarem essa demonstração poderiam 

averiguar como é gerada a riqueza da cooperativa e sua forma de distribuição. Outra 

informação significativa para os cooperados trata-se de quanto à instituição consegue gerar de 

riqueza e qual valor é destinado para remuneração de capital próprio, considerando o fato de 

possuírem participação no capital. Ademais, a pesquisa concluiu seu objetivo, contudo, vale 
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elucidar que a principal limitação foi a falta de disponibilidade da DVA, tendo em vista que 

os dados foram elaborados a partir da DRE e podem conter inconsistências. Além disso, não 

existe um modelo padrão de DVA elaborado para a realidade das cooperativas de crédito.  
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