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RESUMO 

 

Cooperativas essencialmente existem para prestação de serviços aos 

associados, possuindo dupla dimensão: social e econômica. Para cumprimento de 

seus objetivos sociais, faz-se importante o desempenho econômico favorável das 

mesmas. 

Este desempenho deve ser avaliado sob diferentes perspectivas, que 

envolvem aspectos econômicos, financeiros, patrimoniais e aqueles relacionados a 

características particulares dos negócios cooperativos, tais como: objetivo de 

prestação de serviços ao associado, fidelidade em sua relação, tamanho (custos de 

coordenação), diversificação e homogeneidade de interesses, dentre outros. 

Avaliando o desempenho econômico de cooperativas agropecuárias no Brasil com 

limite de ingressos e receitas de até um bilhão de reais, entre os anos de 2014 e 

2018, com dados disponibilizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (Sescoop), a partir dos métodos de dados em painel, tendo como 

variável dependente o retorno dos investimentos, proxy do desempenho econômico, 

e tratamento dos dados de observações extremas, é possível inferir que o 

desempenho econômico do grupo pesquisado foi positivamente afetado pelas 

variáveis de liquidez interna e presença de imposto de renda na pessoa jurídica, 

enquanto que negativamente pelo endividamento financeiro total e a relação de 

fundos e reservas no patrimônio líquido. A maior parte das variáveis explicativas não 

financeiras, não apresentaram nível de significância estatística que possa sugerir 

seu impacto no desempenho econômico para o período e cooperativas analisadas.  

O estudo mostrou que é possível a utilização do método de dados em painel 

para construção de modelos, no entanto, para aplicação da metodologia proposta 

deve ser dada atenção especial à presença de endogeneidade, como aparenta 

ocorrer com indicador de imposto de renda (fidelidade) e escolha de variáveis 

representativas e dos estimadores.    

 

Palavras Chaves: cooperativas; desempenho; autogestão; dados em painel 

 



 

ABSTRACT 

 

Cooperatives essentially exists to provide services for its associated members 

and has a double dimension social and economic. In order to fulfill its socials 

objectives, their economic performance is important. 

The cooperative performance must be evaluated from different perspectives, 

which involves economic, financial, patrimonial aspects and those related to 

particular characteristics of cooperative businesses, such as providing services, 

member loyalty, size (related do coordination costs), diversification and homogeneity 

of interests, among others. Assessing the economic performance of agricultural 

cooperatives in Brazil with a limited revenue of up to one billion reais, from 2014 to 

2018, from National Cooperative Learning Service (Sescoop) data, using panel data 

methods, using return on investment as a dependent variable, proxy for economic 

performance, and the treatment of data outliers, it is possible to infer that the 

economic performance of the investigated group was positively affected by the 

internal liquidity indicator and the presence of income tax, while negatively related to 

total financial indebtedness and the ratio between funds and reserves and equity. 

Most of the non financial explanatory variables did not present a level of statistical 

significance that could suggest their impact on economic performance for the period 

and analyzed cooperatives.  

This study has showed that it is possible to use the panel data method to 

make models. However, for the application of the proposed methodology, special 

attention should be paid to the presence of endogeneity, as appears to occur with the 

income tax indicator (member loyalty) and the choice of representative variables and 

the estimators. 

 

Keywords: cooperatives; performance; self-management; panel data. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem 

voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas e sociais 

comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva, onde é exercida a 

autogestão. Os empreendimentos cooperativos são fundamentados em uma 

doutrina com princípios que os caracteriza, além das especificidades dadas pelo 

regime jurídico dessas sociedades. 

As cooperativas essencialmente existem para prestação de serviços aos 

associados, possuem dupla dimensão, social e econômica, e os limites impostos 

pela legislação de não objetivar o lucro e restrições quanto a remuneração de capital 

de associados, limitação da quantidade e inacessibilidade das quotas-parte por 

terceiros, faz com que as análises de desempenho das mesmas tenham 

características particulares. No entanto, considera-se importante a eficiência 

econômica dessas entidades, dado que a execução de sua finalidade social 

somente é possível em consequência de sua sustentabilidade econômica, devendo 

essa última, portanto, ser monitorada com primor. 

A garantia da perpetuidade e o cumprimento de seus objetivos junto aos 

associados se dará à medida que essas se mantêm economicamente saudáveis. 

Procura-se com essa pesquisa contribuir no entendimento de fatores que podem 

estar associados ao desempenho satisfatório dessas organizações, utilizando 

instrumentos de avaliação de dados observacionais. 

Esta dissertação tem como objetivo realizar um estudo empírico, a partir da 

utilização de método de dados em painel, sobre fatores determinantes de 

desempenho econômico em cooperativas agropecuárias no Brasil, avaliando o 

desempenho de um grupo selecionado de cooperativas e apresentar a possibilidade 

de construção de modelos a partir da análise de regressão. 

Para isso busca-se discutir, por meio da revisão de literatura, quais os 

indicadores e fundamentos a serem considerados para avaliação de desempenho 

econômico de cooperativas. Além do econômico, investigar quais outros fatores, não 

financeiros, podem ser encontrados em literatura e suas respectivas influências no 

desempenho de cooperativas agropecuárias. 
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Efetuada a revisão, empenha-se em construir um modelo empírico para 

determinantes de desempenho econômico, apresentar os diferentes modelos e 

métodos, detalhando a origem e construção das variáveis utilizadas e os testes 

realizados. Em sequência, discutir e interpretar os resultados apresentados e as 

conclusões obtidas. 
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2 - COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS E DESEMPENHO: REVISÃO DA 

LITERATURA 

 

2.1. Cooperativismo agropecuário no Brasil e aspectos de organizações 

cooperativas 

O Brasil possui legislação específica para o cooperativismo, a Lei n° 5.764, de 

16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências (BRASIL, 

1971).  

Pivoto et al. (2014) destaca como principais características ao analisar a 

legislação dessas organizações a adesão voluntária, a variabilidade do capital social 

representado pelas cotas-partes, a impossibilidade de comercialização dessas 

cotas-partes, a singularidade de voto e o retorno das sobras líquidas do exercício. 

Segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), o ramo 

agropecuário possui 1.613 cooperativas com 1.021.019 cooperados e é responsável 

pela geração de 209.778 empregos diretos no país (ORGANIZAÇÃO DAS 

COOPERATIVAS BRASILEIRAS, 2019). 

Dados do Censo Agropecuário de 2017 apontam mais de 579 mil 

estabelecimentos, ou 11,4% do total de estabelecimentos agropecuários no país, 

associados a cooperativas, representando 20% da área rural nacional (IBGE, 2019). 

O Censo destaca que os maiores percentuais de propriedades com vínculos a 

cooperativas encontram-se na região Sul e 71,2% são do tipo agricultura familiar 

sendo que, do total, 70,6% dos estabelecimentos associados a cooperativas no 

Brasil têm área entre 1 e 50 hectares. 

Ainda a mesma pesquisa constatou que 24,5% dos estabelecimentos 

agropecuários que receberam orientação técnica no Brasil obtiveram a mesma por 

meio das cooperativas, dado que reforça a vocação dessas como prestadoras de 

serviços aos produtores. 

Segundo Carvalho e Bialoskorski Neto (2008), as cooperativas são definidas 

como organizações de fins econômicos, mas sem finalidade de lucro, constituídas 

por associados que, ao mesmo tempo, são clientes, beneficiários, gestores da 

organização e investidores, onde a cada associado cabe um único voto, 
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independentemente de seu tamanho e no caso de existir sobra, essa poderá ser 

distribuída em proporção à atividade de cada sócio para com a cooperativa. 

Esta definição faz com que em determinados momentos a dinâmica da gestão 

de cooperativas seja distinta de firmas com outro modelo societário, a exemplo da 

definição de objetivo de uma empresa do tipo sociedade anônima dada por de 

Brigham e Ehrhardt (2016), que é a maximização do seu valor. Segundo os autores, 

mesmo que essa possua outros objetivos tais como a satisfação pessoal dos 

administradores, bem-estar dos funcionários e no bem das comunidades e da 

sociedade, a valorização do preço fundamental das ações é o objetivo mais 

importante para a maioria delas. Os empreendimentos cooperativos, a princípio, não 

se encaixam em tal definição. 

Independente dos objetivos, de prestar serviços, gerar sobras, valorizar 

capital social e outros que possam ser conflitantes ou não exequíveis, é de 

fundamental importância a informação e o satisfatório desempenho econômico das 

cooperativas, tanto para seus associados, possibilitando que as mesmas possam 

cumprir com seus objetivos, como para os demais interessados, especialmente 

aqueles que possuem relações comerciais, tais como fornecedores, instituições 

financeiras e clientes. 

Os conflitos de agência, o debate entre a maximização dos resultados da 

cooperativa e do cooperado são amplamente discutidos, a exemplo dos trabalhos de 

Serigati (2008), Lazzarini, Bialoskorski Neto e Chaddad (1999), Menegário (2000). 

No caso das relações entre associados e cooperativas e suas consequências, 

Bialoskorski Neto (2000) afirma como o fato da organização cooperativa ser uma 

coalizão do fator de produção e trabalho que necessita de capital para seu 

funcionamento, sua característica de não divisão entre propriedade e controle, e 

também devido a tênues formas contratuais, nas quais cooperados são ao mesmo 

tempo agentes e principais do mesmo instrumento, pode gerar problemas em seu 

desempenho. 

 

2.2. Indicadores econômicos em cooperativas agropecuárias 

O tema administração financeira é amplamente investigado, especialmente 

com enfoque nos resultados de análises de demonstrações financeiras, como 

proposto por Matarazzo (2010), cujo objetivo é transformar as séries de dados da 
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empresa em informações para um processo de tomada de decisão, aplicando 

racional de escolher indicadores, comparar os mesmos a padrões e construir 

diagnóstico ou conclusões para a mesma. 

Segundo Zdanowicz (2014), para uma gestão eficiente, eficaz e efetiva de 

uma cooperativa, a mesma deve considerar em análise, aspectos fundamentais 

econômicos, financeiros e patrimoniais. 

A análise econômica é aquela que estuda a capacidade de a cooperativa 

gerar sobras e projetar o desempenho de suas atividades. A análise financeira deve 

ser utilizada para mensurar a capacidade de a cooperativa pagar suas obrigações 

com terceiros pontualmente, com foco nas contas a pagar e a receber. Já a análise 

patrimonial deve considerar a qualidade da estruturação do patrimônio, disposto em 

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, decompondo o todo em partes. 

Tendo em vista as particularidades da administração de uma cooperativa, 

quais são os principais indicadores econômicos e financeiros a serem considerados 

na análise de seu desempenho? 

Para responder ao questionamento proposto, Carvalho e Bialoskorski Neto 

(2008) buscaram estabelecer os indicadores que devem ser considerados no 

acompanhamento de desempenho dessas, por meio de análise fatorial, observando 

o nível de correlação entre indicadores, utilizando uma base de 150 demonstrativos 

financeiros de cooperativas agropecuárias paulistas de 2001 a 2006. 

Como resultado, verificou-se a existência de quatro fatores centrais formados 

por nove principais indicadores, sendo que, com o procedimento, foram obtidas 

quatro novas variáveis que explicaram, conjuntamente, 94% das variações dos 

indicadores analisados (score fatorial), conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1: Fatores Centrais para análise de desempenho de cooperativas 

Fator 
Carga 

Fatorial 
Importância 

Indicadores 
Considerados 

Fator 1 
Solvência 

28,998% das 
variações 

Facilidade e velocidade com 
o que os ativos podem ser 
convertidos em dinheiro 

Liquidez Corrente, 
Liquidez Geral e 
Liquidez Seca. 

Fator 2 
Atividade 

22,025% de 
explicação 

nas variações 

Indica a eficácia com que os 
ativos das cooperativas estão 
sendo geridos 

Giro do Ativo 
Operacional e Giro 
do Ativo Total 

Fator 3 
Margem 

21,706% de 
explicação 

nas variáveis 
totais 

Reflete a capacidade da 
cooperativa em gerar sobras 

Margem Líquida e 
Margem 
Operacional 

Fator 4 
Alavancagem 

21,662% de 
explicação 

das variações 
totais 

Relacionados à intensidade 
com a qual a cooperativa 
utiliza recursos de terceiros 
em vez de recursos próprios. 

Relação entre 
Capital de 
Terceiros e Capital 
Próprio e Grau de 
Endividamento 

Fonte: Adaptado de Carvalho e Bialoskorski Neto (2008) 
 

A partir da análise de dados em painel, Lima e Calgaro (2014) avaliaram o 

desempenho financeiro de cooperativas agropecuárias paranaenses de 2010 a 

2013. Utilizaram índices de desempenho econômico para análise, tendo como 

variável dependente o retorno sobre o investimento (ROI) e como variáveis 

independentes: liquidez geral, capital de terceiros, grau de endividamento e margem 

líquida. 

A partir do modelo de efeito fixo, foi possível indicar que, à exceção do grau 

de endividamento, omitido do modelo por apresentar problemas de 

multicolinearidade, as demais três variáveis foram significativas a 1% e o R2 ajustado 

de 30,4%. Suas constatações foram os impactos positivos da liquidez e de capital de 

terceiros no ROI, sendo a primeira relacionada à capacidade de pagamento no curto 

prazo e a segunda ao custo de capital. Contudo, a variável margem líquida no 

período analisada apresentou impacto negativo, apesar do coeficiente ser o mais 

próximo de zero, contrariando o esperado que, quanto maior a margem líquida, 

maior seria o ROI. O autor conclui como, apesar de negativo, um impacto pouco 

significativo. 
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Segundo Lauermann et al. (2016) são indicadores econômicos e financeiros 

consagrados na literatura relacionada à administração financeira aqueles 

relacionados à liquidez, tesouraria e capacidade operacional.  

Em seu trabalho, desenvolvido junto ao programa de monitoramento de 

autogestão das cooperativas do Paraná, destaca-se a utilização de indicadores de 

liquidez, endividamento, tesouraria, capacidade operacional e avaliação de 

resultados. Todavia apresenta uma reflexão para adaptações de indicadores de 

desempenho para análise de cooperativas agropecuárias, realizando-as quando 

necessário, apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Indicadores adaptados para análise de cooperativas no programa de autogestão do 
Paraná 

Indicador 
Fórmula Adaptada / 

Descrição 
Justificativa 

Capital de 
Giro (CDG) 

 
((𝑃𝐿−𝑃𝑁𝐶)− 𝐴𝑁𝐶)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100  

Onde: 
PL = Patrimônio Líquido; 
PNC =  Passivo Não Circulante; 
ANC = Ativo Não Circulante. 

A divisão do pelo ativo total e 
multiplicação por 100 faz o resultado 
em índice percentual e proporcional ao 
tamanho da empresa, facilitando o 
acompanhamento de sua evolução no 
tempo, sem necessidade de 
atualização monetária. 

Necessidade 
de Capital 

de Giro 

 
(𝐴𝑂−𝑃𝑂)

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100 

Onde: 
AO = Ativo Operacional; 
PO =  Passivo Operacional. 

 

Liquidez 
interna 

(𝐴𝐶 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟)

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

 
Onde: 
AC = Ativo Circulante. 

 

Criado com objetivo de medir o risco 
de crédito das cooperativas, dado que 
permite medir a capacidade de 
pagamento no curto prazo sem 
considerar as contas a receber. É 
importante uma vez que considera, 
que grande parte das contas a receber 
em uma cooperativa refere-se a 
débitos dos associados com essa. 

Termômetro 
de Solvência 

de Kanitz 

Ponderação de 5 
indicadores: liquidez 
corrente, liquidez interna, 
liquidez total, 
endividamento e 
rentabilidade do capital 
próprio. 

Originalmente o Termômetro de Kanitz 
utiliza o indicador de Liquidez Seca 
ponderado. Contudo no caso de 
cooperativas propõe-se substituí-lo 
pela Liquidez Interna, resultando em 
uma análise mais conservadora que o 
método tradicional. 

Fonte: Adaptado de Lauermann et al. (2016) 
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O trabalho realizado por de Gimenez e Uribe-Opazo (2001), por meio da 

Análise Multivariada, especificamente Análise Discriminante e Análise de 

Probabilidade Condicional – Logit, examinou dados de cooperativas do estado do 

Paraná, subdivididas em solventes e insolventes, com objetivo de fornecer 

evidências empíricas de que as demonstrações contábeis podem fornecer 

informações valiosas sobre o processo de deterioração de índices financeiros. 

Na análise discriminante o estudo selecionou, para 42 cooperativas, 

inicialmente, 21 índices financeiros e, por meio da seleção de parâmetros mediante 

testes de significância e não multicolinearidade, 6 foram eleitos, resultando o modelo 

descrito: 

𝑌𝑥 =  6,7435 +  0,0031𝑋1 –  0,0819𝑋2 –  3,5827𝑋3 –  0,1044𝑋4 + 0,0052𝑋5 +  0,1676𝑋6  (1) 

 
Onde: 
X1 = Capitais de Terceiros / Patrimônio Líquido 
X2 = Passivo Circulante / Capitais de Terceiros 
X3 = Liquidez Geral 
X4 = Sobra Líquida / Venda Líquida 
X5 = Capital Circulante Líquido / Ativo Circulante 
X6 = Giro sobre o Ativo Líquido 
 

O resultado interpretado para o modelo de forma que, quando Yx ≥ 0 a 

cooperativa foi classificada como insolvente, ou seja, deseja-se menor relação de 

capital de terceiros sobre patrimônio líquido, de capital circulante líquido sobre ativo 

circulante e giro sobre o ativo líquido, enquanto para melhoria da solvência, maior 

relação de capital de terceiros sob passivo circulante, maior liquidez geral e maior 

geração de sobras sobre vendas. 

O mesmo trabalho, para construção do modelo Logit, utilizou-se de dados de 

34 cooperativas. Foram selecionadas variáveis explicativas (17 no total) e por 

análise fatorial verificou-se que a insolvência das cooperativas estava relacionada 

com os sete índices econômico-financeiros mencionados: Passivo Circulante / 

Capital de Terceiros, Sobra Operacional / Vendas Líquidas, Tesouraria, Margem 

Líquida, Retorno sobre o Ativo Líquido, Capital de Giro Próprio, Capital Circulante 

Próprio. Conclui-se que as variáveis mais significativas para o modelo Logit foram: 

Passivo Circulante / Capital de Terceiros e Retorno sobre o Ativo Líquido. 

Por fim, Gimenez e Uribe-Opazo (2001) concluem que ambos os modelos 

puderam classificar com precisão as sociedades cooperativas solventes e 

insolventes, sendo as variáveis mais frequentemente utilizadas a rentabilidade e o 
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endividamento, e comparando, as duas metodologias variam de desempenho de 

acordo com o parâmetro de avaliação. 

 

Na classificação de cooperativas insolventes, o modelo discriminante 
apresentou um nível de acerto de 75% contra 50% do modelo Logit. Por 
outro lado, na classificação de cooperativas solventes, o modelo Logit 
obteve um nível de acerto de 96,2% contra 92,3% do modelo discriminante. 
Observou-se que, enquanto no modelo discriminante ocorreram na 
classificação das cooperativas dois erros do tipo I, no modelo Logit este tipo 
de erro ocorreu na classificação de quatro cooperativas. Como o erro tipo I 
(classificar como solvente uma cooperativa insolvente) é o menos desejável, 
deve-se tentar minimizá-lo; portanto, o modelo discriminante, neste caso 
específico, apresentou um melhor desempenho preditivo. 
Conclui-se, também, que os esforços para minimizar os problemas 
metodológicos inerentes à construção deste tipo de modelo (distribuição 
normal de variáveis independentes, igualdade de matrizes de covariância 
dos dois grupos e ausência de multicolinearidade) não conduziram a uma 
melhora no nível de acerto de suas previsões. (GIMENEZ E URIBE-OPAZO, 
2001). 
 

Sabadin (2006) buscou investigar sea partir de indicadores numéricos 

estabelecidos com base nas demonstrações contábeis, existe possibilidade de 

evidenciar tendências de desempenho favorável nas cooperativas de todos os 

ramos do estado do Paraná.  

O referido trabalhou utilizou-se de 12 indicadores contábeis: endividamento 

total, capital de giro, tesouraria, retorno de investimento, rentabilidade do patrimônio 

líquido, margem operacional, giro do ativo total, imobilização de recursos próprios, 

rentabilidade das vendas, índice de autofinanciamento, liquidez corrente e ciclo 

financeiro, e como resultado obteve-se três com maior capacidade discriminante: 

endividamento total, capital de giro e tesouraria. 

 

Os indicadores contábeis com maior capacidade discriminante quanto a 
desempenho favorável são: endividamento total, capital de giro e tesouraria. 
Os demais indicadores: retorno de investimento, rentabilidade do patrimônio 
líquido, margem operacional, giro do ativo total, imobilização de recursos 
próprios, rentabilidade das vendas e índice de autofinanciamento, possuem 
capacidade discriminante, porém, pouco expressiva. As variáveis: liquidez 
corrente e ciclo financeiro, não possuem capacidade discriminante, 
portanto, poderiam até ser descartadas da análise. (SABADIN 2006). 
 

2.3. Avaliação de desempenho de cooperativas: outros indicadores 

Embora muitas cooperativas e empresas privadas estejam inseridas no 

mesmo ambiente econômico, e, portanto, necessitem da mesma estratégia de 

posicionamento competitivo, a avaliação de desempenho de cooperativas não pode 
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ser baseada somente em indicadores econômicos. São organizações que têm como 

um dos seus objetivos o fornecimento de serviços de qualidade para seus 

associados. Suas vantagens têm origem no relacionamento estreito com os 

agricultores associados, e as características desse relacionamento não são 

captadas por indicadores econômicos da empresa cooperativa (CECHIN, 2014). 

Lazzarini, Bialoskorski Neto e Chaddad (1999), em ensaio sobre 

características organizacionais e decisões financeiras em cooperativas, definiram 

como variáveis importantes para o entendimento da estrutura de capital de uma 

cooperativa e das decisões de investimento, a natureza do patrimônio, o custo de 

capital, os incentivos organizacionais e a especificidade dos ativos, destacando a 

discussão a respeito do custo do capital próprio em cooperativas, dado que as 

mesmas possuem limitações ao aporte deste e comumente recorrerem a dívidas 

com terceiros para financiar seu crescimento, o que pode acarretar em aumento de 

custos financeiros. Os autores sugerem a necessidade de estudos que observem o 

comportamento das cooperativas com relação à sua estrutura de capital 

considerando variáveis como tamanho, padrões de governança, nível de 

especificidade dos ativos dentre outras. 

Pivoto et al. (2014) analisou o desempenho de cooperativas agropecuárias no 

estado do Rio Grande do Sul combinando variáveis financeiras: faturamento total, 

patrimônio líquido, índice de endividamento, índice de liquidez, sobras e perdas, em 

conjunto com variáveis estruturais: número de cooperados, número de 

colaboradores, atividades de negócios das cooperativas agropecuárias. 

Por meio de Testes de Correlação de Pearson, obteve como resultado que o 

número de cooperados (variável estrutural) está correlacionado com o faturamento e 

patrimônio líquido (variável financeira) conforme esperado. Contudo destaca não ter 

apresentado correlação essa mesma variável estrutural com sobras operacionais, 

concluindo que o porte da cooperativa não necessariamente garante maior retorno, 

podendo existir outros fatores responsáveis pelo resultado, tais como a gestão e a 

atividade de negócio em que a cooperativa está inserida. 

Relações positivas fracas entre sobras e patrimônio líquido, índices de 

liquidez combinados com faturamento, patrimônio líquido e sobras e perdas foram 

encontradas, restando como considerável apenas a relação entre a variável 

faturamento e o número de cooperados. 
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Segundo Menegário (2000), a introdução de indicadores socioeconômicos 

pode aprimorar os modelos hoje existentes de avaliação financeira de cooperativas. 

Em seu trabalho, utilizando o modelo Logit foi possível demonstrar a influência de 3 

indicadores socioeconômicos, escolhidos com base na Teoria da Agência1 incluídos 

na análise de previsão de inadimplência junto ao sistema financeiro das 

cooperativas agropecuárias do Paraná. 

A Tabela 3 apresenta os indicadores selecionados e as hipóteses testadas. 

 

Tabela 3 - Escolha de indicador socioeconômico e hipóteses testadas 

Indicador Hipótese 

Variação na participação dos 
cooperados na Assembleias 
Gerais Ordinárias (AGO), em 
relação a anos anteriores. 

Quanto maior crescimento de cooperados na 
assembleia, melhor o monitoramento sobre os 
administradores e, portanto, melhor o resultado. 

Existência ou não de sobras 
líquidas, a serem repartidas 
aos cooperados, proporcional 
ao volume de operações de 
cada um com a cooperativa. 
Incluída como variável 
dummy. 

Que a existência de sobras distribuídas aos 
cooperados seja um meio para reduzir a perda 
residual dos cooperados, sendo, portanto, um 
incentivo à participação efetiva nas compras de 
insumos e entrega de produtos na cooperativa 
com reflexos positivos nos resultados da empresa. 

Grau de diversificação das 
atividades desenvolvidas pela 
cooperativa, relacionado a 
quantidade de produtos 
comercializados (exclui-se 
serviços e fornecimento de 
insumos), calculado pelo 
Índice de Herfindahl & 
Hirschman (HHI). 

Quanto maior o grau de diversificação (ou menor 
índice de concentração) das atividades da 
cooperativa, melhor será a qualidade dos serviços 
prestados e menor, portanto a perda residual dos 
cooperados. Com menor perda residual os 
associados participam mais efetivamente no 
movimento de negócios da cooperativa e o 
resultado seria influenciado positivamente. 

 
Fonte: adaptado de Menegário (2000) 
 

Somando cada indicador individualmente às variáveis independentes 

financeiras liquidez corrente (passivo circulante / ativo circulante), endividamento 

interno (crédito de cooperados / ativo total) e passivo oneroso (endividamento 

oneroso / ativo total), não foi possível rejeitar as hipóteses propostas e os modelos 

                                            
1 Teoria segundo a qual agente é um indivíduo contratado para atingir os objetivos 

dados por um principal (empregador). O problema da relação agente-principal acontece quando 
agentes perseguem suas metas ao invés das metas desejadas pelos principais (PINDYCK e 
RUBINFELD, 2013). Em cooperativas, geralmente pessoas são ao mesmo tempo agentes, que fazem 
a gestão e principal, enquanto sócios, além de clientes do empreendimento. 
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com inclusão das novas variáveis melhoraram o grau de acerto de inadimplência. 

Contudo as variáveis utilizadas apresentaram alto grau de correlação (problemas de 

multicolinearidade), fazendo com que a capacidade de previsão do modelo 

apresentado fique restrita à amostra utilizada. 

 

Essa restrição expõe a necessidade de se aprimorar a coleta e 
sistematização de dados socioeconômicos das cooperativas brasileiras, 
sem os quais, estudos dessa natureza ficam restritos a determinadas 
regiões ou segmentos do cooperativismo. 
A escassez de trabalhos nessa área revela outra necessidade: a de se 
aprofundar os estudos sobre cooperativas de um modo geral, notadamente 
em âmbito nacional. São poucos os trabalhos de pesquisa que procuram 
analisar com profundidade o cooperativismo e suas particularidades. 
(MENGÁRIO, 2000). 
 

O trabalho de Lauermann (2016) objetivou aprimorar o processo de 

monitoramento e avaliação de desempenho de cooperativas agropecuárias no 

Paraná, considerando o desempenho das mesmas sob a perspectiva econômico-

financeira e econômica-social. 

Sob o primeiro aspecto, considerou indicadores agrupados em 6 categorias: 

liquidez, endividamento, tesouraria, ciclo, “4G´s” e resultado. 

 

i. Liquidez: corrente, seca, interna e total; 

ii. Endividamento: total, longo prazo, financeiro e financeiro de curto 

prazo; 

iii. Tesouraria: capital de giro, necessidade de capital de giro e saldo de 

tesouraria; 

iv. Ciclo: prazos médios de recebimento, estoque e pagamento, e ciclo 

financeiro; 

v. 4 G’s: garantia ao capital de terceiros, grau de alavancagem 

financeira, giro dos ativos e giro do ativo permanente; 

vi. Resultado: margens bruta, operacional e líquida, e rentabilidade do 

ativo. 

 

Sob aspecto do desempenho econômico-social, considerou os indicadores 

agrupados na categoria: 
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i. Econômico-social: capital social por cooperado, sobras por cooperado, 

entregas vs. aquisições de insumos e número de cooperados e 

técnicos. 

Utilizando-se de análise multicritério dos indicadores selecionados, analisou 

cooperativas entre os anos de 2010 a 2014 sob aspectos empresarial (indicadores 

econômico-financeiros) e relacionamento com cooperado, por meio dos indicadores 

econômico-sociais. A junção dos critérios financeiros e sociais apontou um resultado 

não equilibrado, ou seja, cooperativas com bom desempenho financeiro não são 

exatamente as mesmas classificadas no melhor desempenho social. Das 8 melhores 

financeiras, apenas 3 permaneceram no grupo de melhores sociais. Contudo, na 

classificação geral, 5 permaneceram entre as 8 melhores, mostrando que a 

estratégia financeira é mais importante no desenvolvimento das cooperativas no 

estado. 

Finalmente, Lauermann (2016) sugere o aprofundamento da avaliação, 

melhoria nas informações para obtenção de novos indicadores e aplicação do 

estudo em outros ramos do cooperativismo. 

O trabalho de Santos e Neves (2019) buscou confrontar rankings de eficiência 

econômica e social de 104 cooperativas agropecuárias do estado de Minas Gerais 

no ano de 2012, e também encontrou cenário de desequilíbrio, ou seja, de que 

desempenho econômico e social são independentes, a partir de análise envoltória 

de dados e testes de correlação (de Spearman). 

O autor utilizou indicadores de faturamento bruto, sobras à disposição da 

assembleia geral ordinária, patrimônio líquido e gasto total com empregados para 

avaliação econômica e elegeu como variáveis sociais: participação em assembleias 

gerais ordinárias, percentual de riqueza gerada à sociedade, investimento por 

funcionários e associados, faturamento por associado, número de pessoas 

envolvidas em assistência técnica e extensão rural pelo número de associados e 

crescimento do quadro social. 

Separando os empreendimentos por porte, pôde-se inferir que cooperativas 

de maior porte possuíam melhor desempenho financeiro, enquanto as de menor 

porte, melhor eficiência social, segundo os rankings. 

Para investigar a influência do desenho institucional da cooperativa no 

comprometimento e fidelidade dos associados, Serigati (2008) avaliou 
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empiricamente os determinantes de comprometimento dos associados com as 

cooperativas e se o nível de comprometimento de associados tem efeito em seu 

desempenho. 

 Utilizando dados de cooperativas agropecuárias paulistas, buscou 

compreender as hipóteses quanto ao nível de comprometimento dos associados, se 

ele é influenciado positiva ou negativamente pelo tamanho da cooperativas (número 

total de associados), positivamente influenciado pelo homogeneidade dos interesses 

dos membros (menor diversificação de negócios), se o comprometimento é 

positivamente influenciado pelo investimento em capital humano (educação 

cooperativista) e se comprometimento influencia positivamente no desempenho 

financeiro, por meio do modelos: 

i. Modelo para determinantes da fidelidade: 

Proporção de associados atuantes (variável dependente) explicado 

por (variáveis explicativas) número total de associados, número de 

funcionários, índice Herfindahl-Hirschmann para o faturamento da 

cooperativa (HHI), investimento em capital humano (cursos e 

treinamentos), controlados pelas variáveis controle: tempo de vida, 

ano de fundação, meios de comunicação, cooperativa central, 

número de filiais, número de singulares. 

ii. Modelo para influência da fidelidade sobre o desempenho 

financeiro: 

Faturamento por cooperado (variável dependente) explicado pela 

proporção de associados atuantes, utilizando as variáveis controle 

número total de associados, número de funcionários, índice 

Herfindahl-Hirschmann para o faturamento da cooperativa (HHI), 

investimento em capital humano (cursos e treinamentos), tempo de 

vida, ano de fundação, meios de comunicação, outros meios de 

comunicação, cooperativa central, número de filiais, número de 

singulares. 

Os resultados dos modelos testados mostraram que, quanto maior a 

cooperativa (maiores os ganhos de ação coletiva), e menor o número total de 

associados (menores os custos de coordenação), maior tende a ser o 

comprometimento de cada cooperado. 
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Além disso é possível observar que fatores como homogeneidade de 

interesses tem impacto positivo, possivelmente por reduzir os custos do processo de 

tomada de decisão coletiva, enquanto idade da cooperativa tem um impacto 

negativo, sendo quanto mais antiga, menor o comprometimento.  

Todos modelos testados foram inconclusivos na tentativa de encontrar o 

efeito do comprometimento para o desempenho financeiro da cooperativa, devido 

provavelmente a problemas de endogeneidade entre as variáveis proporção de 

associados atuantes e faturamento por cooperado. Ou seja, não é possível afirmar 

que fidelidade determina desempenho, ou o contrário, por meio das variáveis 

utilizadas. 

Por fim, Serigati (2008) sugere replicar sua metodologia em outros estados, 

para avaliar se os resultados encontrados no trabalho são consequência de 

características particulares das cooperativas agropecuárias no estado de São Paulo 

ou se estas conclusões podem ser estendidas às demais regiões ou ramos do 

cooperativismo. 

Segundo Peixe e Protil (2007), apesar da preocupação, ainda é difícil 

encontrar em literatura indicadores de eficiência social que não sofram influência 

direta de variáveis econômicas. Os autores propõem testar essa hipótese a partir da 

técnica DEA - Data Envelopment Analisys, utilizando como ponto de partida o 

trabalho de Oliveira Jr.2 (1996), que sugere um padrão para análise e critérios para 

medir eficiência e avaliar o desempenho de cooperativas agroindustriais 

paranaenses, com objetivo de encontrar melhores práticas organizacionais. 

O padrão de avaliação considera eficiências econômico-financeira e político-

social, por meio dos indicadores. Os resultados do estudo confirmaram que as 

variáveis econômicas são coerentes. Contudo, ao avaliar indicadores de caráter 

social, observou-se a influência dos indicadores econômicos, representados pela 

alta correlação (acima de 0,95) entre faturamento por cooperado, classificado como 

indicador político-social, e receitas líquidas e sobras distribuídas, relacionados ao 

desempenho econômico-financeiro, assim como apresentaram-se positivamente 

correlacionados faturamento por funcionário, receitas líquidas e folha de pagamento. 

                                            

2 OLIVEIRA JR., C. Avaliação da eficiência empresarial das cooperativas. Ocepar, 
1996. 
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Seriam variáveis independentes da atividade econômica, dentre outras, 

propostos por Peixe e Protil (2007), com intuito de evitar a influência econômica no 

indicador social: investimentos com eventos recreativos e desportivos, cursos e 

treinamentos, segurança e medicina no trabalho, gastos com alimentação dos 

funcionários e saúde. 

São José (2017) buscou identificar os indicadores econômico-financeiro e 

sociais mais significativos para a avaliação de desempenho das Cooperativas 

Agropecuárias do Estado de Minas Gerais no ano de 2012.  Utilizando o instrumento 

estatístico de Análise Fatorial, foram extraídos cinco fatores denominados: Estrutura, 

Participação dos Associados, Pessoal, Quadro Social e Capital/Risco e 

Rentabilidade, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 - Fatores Centrais de desempenho de cooperativas 

Fator 
Carga 

Fatorial 
Descrição / Justificativa 

Indicadores 
Considerados 

Fator 1 
Estrutura 

43,3% da 
variância 
total dos 
dados 

Composto por indicadores que 
estão relacionados com a 
dimensão econômico-financeira 
da cooperativa. 

Receita Total, 
Patrimônio Líquido, 
Ativo Total, 
Sobras à 
disposição da 
Assembleia, 
Investimento em 
Capital, 
Investimento em 
Meio Ambiente 

Fator 2 
Participação 

dos 
Associados 

13,3% da 
variância 
total dos 
dados 

Envolvimento em processos 
decisórios ou relação 
econômica com a cooperativa. 

Participação em 
Assembleias, 
Associados Ativos 

Fator 3 
Pessoal 

10,3% da 
variância 
total dos 
dados 

O quadro de pessoal deve ser 
capaz de atender as demandas 
dos associados e da 
comunidade. 

Receita Total / 
Números 
Funcionários, 
Total Associados / 
Total Funcionários 
 

Fator 4 
Quadro Social 

8,8% da 
variância 
total dos 
dados 

A solidez do quadro social 
reflete na sustentabilidade da 
cooperativa. 

Crescimento do 
quadro social, 
Número de 
associados do 
sexo feminino 

Fator 5 
Capital/Risco 

e 
Rentabilidade 

7,9% da 
variância 
total dos 
dados 

Capital/Risco representa a 
independência financeira e a 
rentabilidade (retorno sobre 
investimento) a capacidade de 
gerar resultado. 

Independência 
financeira: 
Patrimônio Líquido/ 
Ativo Total 
Rentabilidade: 
Sobras /Ativo Total 

 
Fonte: Adaptado São José (2017) 
 

2.4. Considerações sobre a Revisão de Literatura 

Para Pivoto et al. (2014), há um número reduzido de pesquisas que 

contemplam uma discussão aprofundada do cooperativismo a partir de informações 

e dados agregados em termos de indicadores de desempenho.  

Coube à revisão apresentada investigar na literatura referências para 

discussão de relevância e descobertas sobre desempenho de cooperativas, a partir 

do uso de indicadores econômico-financeiros, econômico-sociais e outros. 
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Constata-se que em análise econômico-financeira tem-se um maior número 

de trabalhos e nota-se que resultados em parte dos casos, quando utilizados outros 

indicadores (não financeiros), são inconclusivos ou limitados, em tentativas de 

compreender as influências do desempenho social no econômico ou o contrário. 

Decerto, encontrar indicadores econômico-financeiros, a partir dos dados 

contábeis e gerenciais, é mais comum do que indicadores sociais, que dependem de 

levantamento, consistência no tempo e padronização para sua utilização, o que 

pode prejudicar por vezes as análises com esses.   

Destacam-se trabalhos relacionados a solvência de cooperativas como 

Gimenez e Uribe-Opazo (2001) e Menegário (2000) e a utilização do instrumento 

estatístico de análise fatorial para encontrar fatores relacionados a desempenho tais 

como Carvalho e Bialoskorski Neto (2008) e São José (2017). 

Análise com dados em painel é representada pelos trabalhos de Lima e 

Calgaro (2014) e Serigati (2008) e outras ferramentas estatísticas são utilizadas para 

realizar a avaliação de desempenho, como análise multicritério utilizada por 

Lauermann (2016) e análise envoltória de dados e testes de correlação de Santos e 

Neves (2019), com objetivo de criar classificação. 

A Tabela 5 resume os trabalhos e principais indicadores citados na avaliação 

de desempenho de cooperativas encontrados na revisão da literatura. 
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Tabela 5 - Resumo indicadores para avaliação de desempenho de cooperativas encontrados 
em revisão de literatura

 

Ano Autor / Objetivo Agrupamento
Indicadores relevantes para análise de 

desempenho de cooperativas

Oliveira Jr.                                                      

(apud Peixe e Protil 2007)
Índice de Autofinanciamento

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Margem de Garantia

Endividamento Total

Endividamento Total

Endividamento de Longo Prazo

Despesas Financeiras

Empréstimos

Capacidade Operacional

Crescimento das Vendas

Prazo Médio de Recebimento

Prazo Médio de Pagamento

Prazo Médio de Estoques

Capital Financeiro

Rentabilidade das Vendas

Margem Bruta

Rotorno sobre Ativos

Rentabilidade do Patrimônio

Retenções sobre Amortizações

Sobras Antes das Destinações

Giro dos Ativos

Despesas Sobre Vendas

Prazo Médio de Estoques

ParticIpação de Mercado

Preços Pagos aos Associados

Faturamento por Associado

Crescimento no Quadro Social

Participação Social

Capital Social por associado

Associados Ativos/Associados Total

Participação em Assembléias

Representatividade

Faturamento por Funcionário

Rotação do pessoal

Associados por Funcionários

Associados por Técnicos

Investimentos e gastos com funcionários

Investimentos com cooperados

Ação para associados e suas famílias

Outras ações sociais

Menegário Liquidez Corrente

Endividamento Interno

Passivo Oneroso

Participação na Assembleias

Distribuição de Sobras

Grau de Diversificação

Gimenez e Uribe-Opazo Capital de Terceiros / Patrimônio Líquido

Passivo Circulante / Capital de Terceiros

Liquidez Geral

Sobra Líquida / Venda Líquida

Capital Circulante Líquido / Ativo Circulante

Giro Sobre o Ativo Líquido

Retorno Sobre o Ativo Líquido

Sabadin Endividamento Total

Capital de Giro

Tesouraria

Retorno de Investimento

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

Margem Operacional

Giro do Ativo Total

Imobilização de Recursos Próprios

Rentabilidade das Vendas

Índice de Autofinanciamento

Liquidez Corrente

Ciclo Financeiro

Carvalho e Bialoskorski Neto Liquidez Geral

Liquidez corrente

Liquidez Seca

Giro do Ativo Operacional

Giro do Ativo Total

Margem Líquida

Margem Operacional

Capital de Terceiros / Capital Próprio

Grau de Endividamento

Desempenho dos Produtos/Negócios - 

Econômico-Financeira

Eficiência Social - Político-Social

2000

Avaliação de inadimplência de 

cooperativas paranaenses.

2001

Avaliar solvência de cooperativas 

paranaenses por meio de análise 

discriminante e probabilidade condicional.

1996

Sugerir um padrão para análise critérios 

para eficiência econômico-financeira e 

político-social de cooperativas.

Outros Indicadores de Caráter Político-Social

Eficiência dos Recursos Humanos - Político-

Social

Autofinanciamento - Econômico-Financeira

Endividamento - Econômico-Financeira

Avaliação de Resultados - Econômico-Financeira

Indicador Socioeconômico

Indicador Financeiro

Indicadores de Solvência

Capacidade discriminante pouco expressiva

Maior Capacidade discriminante 

Análise Fatorial em cooperativas paulistas.

2008

Solvência

Atividade

Margem

2006

Determinar indicadores contábeis que 

evidenciem desempenho favorável de 

cooperativas no Paraná.

Sem capacidade discriminante

Alavancagem
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     Fonte: elaboração do autor a partir da revisão bibliográfica 

Serigati Proporção de Associados Ativos (Fidelidade)

Número de Associados

Número de Funcionários

HHI (Diversificação)

Investimento em Capital Humano

Idade da Cooperativa

Utilização de Meios de Comunicação

Estrutura (central/singular)

Número de filiais ou singulares

Desempenho Financeiro Faturamento

Lima e Calgaro Variável Dependente Retorno Sobre o Investimento

Liquidez Geral

Capital de Terceiros

Margem Líquida

Pivoto et al. Faturamento Total

Patrimônio Líquido

Índice de Endividamento

Índice de Liquidez

Sobras e Perdas

Número de Cooperados

Número de Colaboradores

Atividades de Negócios

Lauermann et al

Capital de Giro / Ativo

Necessidade de Capital de Giro / Ativo

Liquidez Interna

Solvência de Kanitz  com Liquidez Interna

Lauermann Liquidez Corrente

Liquidez Seca

Liquidez Interna

Liquidez Total

Endividamento Total

Endividamento de Longo Prazo

Endividamento Financeiro

Endividamento Financeiro de Curto Prazo

Capital de Giro

Necessidade de Capital de Giro

Saldo de Tesouraria

Prazo Médio de Recebimento

Prazo Médio de Estoque

Prazo Médio de Pagamento

Ciclo Financeiro

Garantia ao Capital de Terceiros

Grau de Alavancagem Financeira

Giro dos Ativos

Giro do Ativo Permanente

Margem Bruta

Margem Operacional

Margem Líquida

Rentabilidade do Ativo

Capital Social por Cooperado

Sobras por Cooperado

Entregas vs. Aquisições de Insumos

Número de Cooperados e Técnicos

São José Receita Total

Patrimônio Líquido

Ativo Total

Sobras à Disposição da Assembleia

Investimento em Capital

Investimento em Meio Ambiente

Participação em Assembleias

Associados Ativos

Receita / Funcionário

Número Associados / Funcionários

Crescimento do Quadro Social

Número Associados Sexo Feminino

Capital / Risco Patrimônio Líquido / Ativo Total

Rentabilidade Sobras / Ativo Total

Santos e Neves Faturamento Bruto

Sobras à Disposição da Assembleia

Patrimônio Líquido

Gasto Total com Empregados

Participação em Assembleias Gerais Ordinárias

Riqueza Gerada à Sociedade

Investimento por Funcionário

Investimento por Associado

Faturamento por Associado

Número de Técnicos / Associados

Crescimento do Quadro Social

2008

Avaliar determinantes de comprometimento 

(fidelidade) dos associados e influeância 

da fidelidade no desempenho econômico 

por meio de dados em painel de 

cooperativas paulistas.
Determinantes da Fidelidade

2014

Modelo em Painel para avaliar 

desempenho econômico de cooperativas 

paranaenses.

Variável explicativa

2014

Avaliar desempenho com combinação de 

indicadores de coperativas do Rio Grande 

do Sul.

Variáveis Financeiras

Variáveis Estruturais

2016

Adaptação de indicadores para 

cooperativas (Paraná).

Indicadores adpatados para cooperativas

2016

Avaliar desempenho empresarial e de 

relacionamento com cooperados de 

cooperativas paranaenses, utilizando 

análise multicritério.

Desempenho empresarial: Resultado

Desempenho Econômico-social

Desempenho empresarial: Liquidez

Desempenho empresarial: Endividamento

Desempenho empresarial: Tesouraria

Desempenho empresarial: Ciclo

Desempenho empresarial: 4G's

Estrutura

Participação dos Associados 

Quadro Social

Pessoal

2019

Avaliar eficiência econômica e social de 

cooperativas em Minas Gerais
Variáveis Econômicas

Variáveis Sociais

2017

Determinar Indicadores econômico-

financeiros e sociais mais importantes para 

avaliar desempenho de cooperativas em 

Minas Gerais por meio de Análise Fatorial.
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Utilizando diferentes ferramentas estatísticas e premissas, todos os trabalhos 

apresentados têm em comum o objetivo da avaliação do desempenho de 

cooperativas agropecuárias, seja com foco econômico-financeiro, como é o caso das 

análises de solvência, inadimplência, desempenho empresarial ou eficiência social, 

relacionadas aos objetivos de prestação de serviço, fidelização e participação dos 

associados na cooperativa, por exemplo.   

Algumas restrições aos estudos realizados podem ser apontados, com 

destaque para a geográfica, uma vez observado que grande parte dos trabalhos 

foram realizados com os dados de cooperativas sediadas no Paraná, dado ser o 

estado com maior e melhor banco de dados do programa de autogestão, executado 

pelo Sistema da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) e 

restrições com multicolinearidade de indicadores, definida por Wooldridge (2016) 

quando duas ou mais variáveis independentes possuem alta correlação (mas não 

perfeita). Além disso, pode-se sugerir falta de clareza na classificação da relevância 

dos indicadores selecionados, especialmente aqueles não financeiros, questionados 

às vezes por se correlacionar com desempenho econômico. 

Segundo Wooldridge (2016), encontrar associação entre duas ou mais 

variáveis pode ser sugestivo, todavia pode não ser suficiente para estabelecer 

causalidade. Com isso, deve-se considerar como desafio ao construir o modelo 

empírico, garantir a exogeneidade de variáveis explicativas, ou seja, que as mesmas 

em uma análise de regressão não estejam correlacionadas com o termo de erro, e 

com isso possa ser inferida sua influência sob a condição de ceteris paribus, que 

significa “outros fatores relevantes permanecendo iguais”. 

Isto posto, escolher variáveis, garantir a exogeneidade de regressores, ou 

seja, garantir em um modelo que regressor não pode ser explicado pela variável 

dependente é um desafio, especialmente quando se trabalha com dados financeiros 

e contábeis. 

 

2.5. Hipóteses principais para fatores de desempenho de cooperativas 

2.5.1. Avaliação de desempenho de cooperativas 

A partir da revisão e resultados apresentados, é possível dizer que o 

desempenho de cooperativas pode ser avaliado sob diferentes aspectos, sob ponto 
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de vista econômico-financeiro, econômico-social, patrimonial, de forma isolada ou 

conjuntamente. 

Diversos são os fatores a ser considerar para avaliação do desempenho. 

Nota-se que não existe uma única variável que defina desempenho satisfatório, 

entretatno destaca-se a partir da revisão de literatura apresentada, a preocupação e 

importância relativa àquelas avaliadas: 

 

i. Sob ponto de vista econômico-financeiro: 

Resultados, a exemplo margens e rentabilidade; 

Capacidade de pagamento, tais como liquidez e solvência e 

endividamento; 

Nível de atividade e capacidade operacional, a exemplo de giro dos 

ativos e ciclo financeiro; 

Tesouraria, a exemplo do capital de giro e sua necessidade. 

 

ii. Sob ponto de vista econômico-social e outros indicadores: 

Resultados por associado, a exemplo de capital social, receitas e 

sobras; 

Diversificação de negócios; 

Resultados por funcionário, a exemplo de ingressos e folha de 

pagamento; 

Participação dos associados, como fidelidade e participação em 

assembleias; 

Estrutura e governança;  

Tamanho da cooperativa; 

Forma de organização: cooperativa singular ou central; 

Região. 

 

O presente trabalho propõe-se a apresentar e discutir, a partir de dados 

disponíveis, a construção de um modelo com indicadores que possam auxiliar no 

entendimento do desempenho econômico de cooperativas agropecuárias no Brasil. 

Para isso, realiza-se um esforço construindo modelos empiricamente e testando as 

possibilidades de utilização do método de dados em painel, com intuito de avaliar, se 
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as variáveis selecionadas têm relação com o desempenho econômico de 

cooperativas e seus graus de influência, negativa ou positiva.  

Para ser possível, uma etapa importante é eleger a variável dependente, que 

representará o desempenho econômico. 

 

2.6. Escolha da variável dependente e hipótese principal 

2.6.1.   A importância da geração de sobras para cooperativas 

agropecuárias 

Indicadores de lucratividade mostram efeitos combinados de liquidez, gestão 

de ativos e dívida sobre resultados operacionais (BRIGHAM e EHRHARDT, 2016). 

No caso de cooperativas, margens (lucro) são representadas pelas sobras ao final 

do exercício. 

Apesar da natureza da cooperativa de ter sobras tendendo a zero, entende-se 

como justa a consideração de Carvalho e Bialoskorski Neto (2008) de que a geração 

das sobras pode constituir recursos próprios para investimentos e ser um indicativo 

do crescimento da cooperativa, ou seja, deve-se considerar as sobras como um 

indicador não de lucro, mas um esforço de geração e manutenção do crescimento e 

sustentabilidade. 

Em sua revisão sobre aspectos econômicos em cooperativas, Bialoskorski 

Neto (2006) define as relações econômicas entre cooperados e suas empresas 

como ato cooperativo3, diferente do ato comercial, e os resultados dessas 

operações, dado que não há exploração do fator de produção trabalho (o membro é 

usuário, beneficiário e proprietário), devem ser considerados como passíveis de 

distribuição pro rata das operações de cada um. 

O autor discute, a partir de modelos apresentados por trabalhos que 

determinam a função de lucro de uma firma agroprocessadora, que enquanto essas 

buscam o ponto de máxima eficiência econômica, o lucro em função preços dos 

produtos, insumos e custos fixos, cooperativas buscam maximizar seu benefício de 

                                            
3 Ato cooperativo também é conceito da Lei 5.764 de 1971, definido como praticados 

entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando 

associados, para a consecução dos objetivos sociais, não implicando operação de mercado, nem 

contrato de compra e venda de produto ou mercadoria (BRASIL, 1971). 
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serviços, tendendo a uma situação de máxima eficiência física. Todavia, sob a ótica 

do associado, esse pode ter seu benefício realizado na forma de preço imediato ou 

aguardar pela distribuição e decidir pela alocação das sobras, podendo resultar em 

benefícios de melhores serviços. 

Desta forma, entende-se que para melhorar continuamente seus serviços, a 

cooperativa tende a ter um comportamento de empresa agroprocessadora, 

buscando máxima eficiência econômica, que pode ser traduzida no resultado das 

sobras, e após sua geração a mesma será distribuída ou convertida em 

investimentos e serviços. 

A análise econômica para cooperativas proposta por Zdanowicz (2014), 

propõe como central o estudo da capacidade da organização em gerar sobras, 

verificando se a mesma ocorreu de forma correta e de acordo com metas de 

resultado propostas. Além disso, quando examinadas na forma de rentabilidade 

apresentará a remuneração de recursos próprios e de terceiros aplicados. 

 

2.6.2. Hipótese principal  

Com base na revisão de literatura e possibilidades por meio do banco de 

dados, procura-se resposta à possibilidade de construir modelos e entender os 

fatores determinantes de desempenho econômico de cooperativas, tendo como 

variável dependente um indicador relacionado ao resultado de suas sobras.  

Desta forma, propõe-se utilização do indicador retorno dos investimentos, que 

representa rentabilidade, ou geração de sobras com relação ao total do ativo da 

cooperativa, como a variável a ser explicada e proxy para o desempenho econômico 

de uma cooperativa agropecuária. 

Escolhida a variável objeto de explicação, busca-se resposta à hipótese 

principal: é possível por meio da análise de dados em painel construir um modelo, a 

partir dos dados disponíveis, que explique o retorno dos investimentos (estimativa 

para desempenho econômico) e sugerir como esse é explicado por variáveis 

financeiras e não financeiras? 

Como fatores determinantes propõe-se a seleção de indicadores oriundos de 

dados das demonstrações financeiras (contábeis), juntamente com indicadores não 

financeiros, originados na mesma base de dados, que podem representar 

diretamente uma variável ou ser interpretada como estimativa para a mesma. 
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Espera-se que, com as variáveis selecionadas, seja possível explicar o 

desempenho econômico a partir da análise do desempenho financeiro, 

representando por indicadores de liquidez e endividamento, características da 

estrutura patrimonial e indicadores não financeiros e, além disso, seja possível 

estimá-los a partir da análise de regressão e verificar seus níveis de significância e 

influência. 
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3 - ESTUDO EMPÍRICO SOBRE DETERMINANTES DE DESEMPENHO EM 

COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS NO BRASIL 

 

3.1. Natureza dos dados e variáveis disponíveis para testes empíricos 

Os dados utilizados para teste de hipótese nesta dissertação têm origem no 

banco de dados do Sistema de Serviço da Autogestão de Cooperativas - GDA 

(Sistema GDA), de propriedade intelectual e titularidade autoral do Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP Unidade Nacional), cedido para 

pesquisa por meio de instrumento de “Termo de Autorização de Uso Não Oneroso 

de Dados e Informações”. 

O Sistema GDA tem origem no processo de Autogestão de cooperativas, que 

teve início na década de 1980, a partir do fim do controle (fiscalização) estatal em 

cooperativas, com base experiências conhecidas em outros países. O programa 

coordenado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, foi pioneiro e 

notadamente executado pela Organização das Cooperativas do Estado do Paraná 

(OCEPAR) junto às suas associadas, e aprimorado desde então, sendo incorporado 

também ao rol de atividades executadas pelo Sescoop a partir de sua criação 

(KOSLOVSKI, 2004). 

Os dados disponibilizados tiveram inicialmente tratamento por parte do 

cedente com finalidade de anonimação, para que não seja possível associação 

direta ou indireta a indivíduos (cooperativas) aderentes ao Sistema GDA.  

Foram disponibilizados dados extraídos de balanços e indicadores 

individualizados registrados no Sistema, originários de cooperativas agropecuárias 

dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, 

Pernambuco e Bahia. 

Nos dados disponíveis também foi realizado um recorte de cooperativas que 

tiveram ingressos líquidos de até um bilhão de reais no ano de 2018, por critério do 

cedente, resultando em banco de dados constituído de informações do Sistema 

entre os anos 2014 a 2018, de 450 cooperativas agropecuárias, sendo 431 

singulares e 19 centrais/federações. A localização individual das mesmas é uma das 

variáveis omitidas para não identificação.  
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3.2. Seleção dos dados e variáveis disponíveis para testes empíricos 

A maior parte dos dados tem origem nas demonstrações financeiras das 

cooperativas, cujos lançamentos são padronizados a partir de um plano de contas 

sugerido pelo Sescoop, em consonância e observância das normas fiscais nacionais 

e internacionais de contabilidade. 

A padronização tem como objetivo a utilização de dados contábeis para 

monitoramento, análise e gestão das referidas cooperativas. Além disso, o Sistema 

GDA permite lançamento de outros dados, oriundos ou não dos registros das 

demonstrações financeiras, para apontamentos e complementação da análise de 

seu programa de monitoramento. 

A coleta dos dados junto às cooperativas é realizada de modo 

descentralizado, sendo cada Unidade Estadual do Sescoop responsável pelas 

informações. Os lançamentos no software do Sistema GDA são realizados de forma 

manual ou importação direta, com frequência mensal ou anual. Os mesmos são 

registrados pelas próprias cooperativas ou Unidade Estadual participantes. 

A adesão ao Sistema por cooperativas se dá de forma voluntária e deve-se 

considerar também que as cooperativas têm diferentes níveis de adesão ao padrão 

do plano de contas proposto e abertura de níveis de detalhamento, o que não 

permite ainda a utilização da totalidade dos indicadores gerados. 

A qualidade dos dados é fundamental para realização de análises, 

especialmente para dados contábeis. Sabadin (2006) refere-se a consistência e 

veracidade das demonstrações contábeis como essenciais para qualidade da 

análise de um balanço. O mesmo deve-se considerar para dados não contábeis que 

compõem indicadores. 

O banco com dados de 450 cooperativas dos anos 2014 a 2018 deve fornecer 

2.250 observações para cada indicador (valor) disponibilizado. Contudo faz-se 

necessário primeira análise e interpretação, inspeção e limpeza na base de dados, 

como sugerido por Wooldridge (2016). 

Antes da apresentação das estatísticas descritivas e outros tratamentos para 

observações de variáveis, realizou-se as adequações descritas nos itens 3.2.1 e 

3.2.2. 
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3.2.1. Exclusão das observações cujo indicador “Ingressos Totais 

Cooperativa (R$)”, “Total de Ativos” e “Total Passivos e Patrimônio 

Líquido” iguais a zero. 

A exclusão das observações se justifica pela hipótese de que, uma vez que a 

cooperativa que não obteve ingressos e não possuiu bens e direitos, obrigações e 

patrimônio no período, as mesmas não tiveram seus dados lançados no sistema. 

Esse não lançamento pode ter ocorrido pela cooperativa ter deixado de 

participar, ter paralisado suas atividades (por motivo desconhecido), ou apresentou 

erro de lançamento para essas principais contas. Considera-se que a manutenção 

na base desses casos poderia comprometer e distorcer resultados. 

Ressalta-se que não há informação a respeito dos motivos pelos quais os 

indivíduos não apresentam dados todos os anos, ou seja, a falta de observações se 

dá de forma aleatória. 

Utilizando-se deste critério, foram excluídas 341 observações, conforme 

apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Observações excluídas por apresentar variáveis ingressos, total de ativos, passivo e 
patrimônio líquido iguais a zero 

Ano Nº observações excluídas 

2014 45 

2015 40 

2016 55 

2017 69 

2018 132 

TOTAL 341 
Fonte: autor a partir do banco de dados 
 

Aplicando a primeira limpeza da base de dados, o total de observações 

restantes é igual a 1.909. 

 

3.2.2. Seleção de dados disponíveis a partir das 1.909 observações 

individuais 

A partir da observação das estatísticas descritivas das 155 variáveis 

disponíveis pelo sistema, é possível inferir algumas que deverão ser excluídas como 

candidatas, para garantir a precisão de que os dados foram de fato lançamentos da 

maior parte das cooperativas aderentes. Importante ressaltar que nem sempre a 

ausência de valor significa exclusão do dado, uma vez que valores, oriundos 
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diretamente do balanço contábil - por exemplo, podem ser iguais a zero. Os 

indicadores estão organizados por ordem decrescente de número de observações 

diferentes de zero e alfabética. 

A Tabela 7 apresenta os indicadores e suas respectivas estatísticas 

descritivas. Como estimativa para inferir se o mesmo possui número de observações 

suficientes para utilização, utilizou-se “número de observações diferentes de zero”, 

além de apresentar suas estatísticas descritivas para avaliação da presença de 

outliers e qualidade dos lançamentos. 
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Tabela 7 - Indicadores disponíveis e estatísticas descritivas, organizados do maior para o 
menor número de observações, agrupadas pelos critérios do Sistema GDA

 

Indicador Unidade

Observações 

diferentes de 

zero

Média Desvio Padrão Mínimo 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máximo

CAPITAL DE GIRO % 1909 15 35 -371 1 12 29 109

CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO % 1909 -3 157 -6.551 -15 1 20 100

COMPRAS ACUMULADAS R$ R$ 1909 79.575.192 154.994.212 0 923.455 17.773.639 81.372.669 2.034.860.708

CRESCIMENTO DOS INGRESSOS EXPURGADO % INF. 

IGP-DI 
% 1909 -102 13 -200 -100 -100 -100 -4

PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 1909 21.488.870 50.008.972 -372.564.368 980.919 4.913.234 22.881.681 511.008.196

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1909 21.488.870 50.008.972 -372.564.368 980.919 4.913.234 22.881.681 511.008.196

PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR ASSOCIADO R$ 1909 37.367.850 1.010.852.078 -5.767.154 5.915 24.044 88.494 35.861.900.000

TOTAL ATIVOS R$ 1909 71.576.368 122.005.217 3.593 2.933.498 16.916.949 76.547.753 993.839.429

TOTAL PASSIVOS E PL R$ 1909 71.577.729 122.005.465 3.593 2.933.498 16.916.949 76.547.753 993.839.429

TOTAL SOMA CONTAS PARA PONDERAÇÃO RANKING R$ 1909 224.849.018 356.888.994 -313.070.021 14.547.983 68.326.240 265.616.097 2.858.240.102

SALDO DE TESOURARIA R$ 1908 -7.846.286 27.417.057 -289.029.222 -6.652.239 2.051 522.021 202.268.000

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 1906 0 2 -65 0 0 1 1

TERMÔMETRO DE SOLVÊNCIA KANITZ 1904 11 69 -203 3 4 7 2.303

TESOURARIA % 1904 2 32 -365 -15 0 13 100

TERMÔMETRO DE SOLVÊNCIA (LIQUIDEZ INTERNA) 1903 9 50 -147 2 3 5 1.191

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 1900 6.202.503 14.662.222 0 147.967 1.017.600 5.187.283 163.629.455

EBITDA - EARNINGS BEFORE INTEREST RATES R$ 1899 3.668.517 11.895.712 -101.919.752 36.348 570.858 3.172.000 208.873.000

EBITDA COCKPIT AGRO R$ 1899 3.623.596 12.082.256 -101.919.752 33.489 561.040 3.056.164 208.873.000

MARGEM OPERACIONAL   R$ 1899 3.118.452 11.536.000 -101.919.752 19.755 480.997 2.492.637 208.873.000

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1897 29.409.653 54.959.468 -38.516 559.006 5.032.992 28.812.305 497.199.514

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO % 1897 12 32 -301 1 16 29 155

CRESCIMENTO NOMINAL INGRESSOS/RECEITAS % 1896 69.193.082 3.015.984.194 -113 -10 7 23 131.774.485.400

ENDIVIDAMENTO TOTAL % 1896 67 156 -1 42 63 80 6.622

GARANTIA AO CAPITAL DE TERCEIROS 1896 4 19 -78 1 2 2 629

LIQUIDEZ TOTAL 1896 3 17 -52 1 1 2 556

CAPITAL SOCIAL POR ASSOCIADO R$ 1895 2.260.734 58.504.745 0 759 3.444 18.667 2.451.670.958

ENDIVIDAMENTO CURTO PRAZO % 1894 49 33 -1 28 47 65 387

LIQUIDEZ CORRENTE 1894 3 17 -52 1 1 2 556

LIQUIDEZ SECA 1894 3 17 -49 1 1 1 556

PASSIVO OPERACIONAL R$ 1894 21.132.458 37.565.212 -16.100 802.771 4.910.225 24.356.334 308.184.230

QUANTIDADE DE ASSOCIADOS N 1894 1.235 2.889 0 40 250 1.272 33.552

RESULTADO ANTES DESTINAÇÕES E DEPOIS AJUSTES R$ 1894 1.910.287 11.493.176 -144.974.421 8.037 275.015 1.609.380 212.798.000

RESULTADO LÍQUIDO (APÓS IMPOSTOS) R$ 1894 1.910.366 11.493.163 -144.974.421 8.186 275.015 1.609.380 212.798.000

SOBRAS/PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES R$ 1894 1.910.287 11.493.176 -144.974.421 8.037 275.015 1.609.380 212.798.000

PERMANENTE R$ 1893 21.928.068 41.923.860 -416.216 446.123 3.709.593 21.287.749 447.716.047

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 1893 10 101 -839 1 8 19 1.568

GRAU DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA 1892 5 25 -592 2 3 4 709

NÍVEL DE ALAVANCAGEM (EBITDA) 1892 442 19.481 -9.688 -2 1 5 851.070

RENTABILIDADE DO ATIVO (IAGC-I) % 1892 3 25 -512 0 2 6 521

RENTABILIDADE DOS ATIVOS % 1892 3 25 -512 0 2 7 521

RETORNO DOS INVESTIMENTOS % 1892 3 25 -512 0 2 7 521

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS % 1890 92 379 -3.373 32 70 114 13.388

NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO 1887 445 19.481 -9.688 -3 0 7 851.070

VARIAÇÃO PATRIMONIAL (IAGC-I) R$ 1887 26 943 -2.839 -4 6 20 40.359

INGRESSOS E RECEITAS LIQUIDAS R$ 1885 104.549.470 158.075.572 -774 6.869.950 35.488.096 129.635.069 948.318.042

VARIAÇÃO DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO % 1885 -2 22 -189 -6 0 4 190

ÍNDICE DE AUTO-FINANCIAMENTO 1884 0 33 -1.163 0 1 1 379

RENTABILIDADE DO CAPITAL INTEGRALIZADO % 1884 -37.179 22.774.444 -695.764.400 1 28 121 654.328.000

MARGEM BRUTA R$ 1883 15.913.584 35.895.753 -108.047.952 658.914 3.272.489 15.943.093 712.338.143

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DIAS 1883 474.663 20.729.163 -675 29 50 90 905.700.960

INGRESSOS TOTAIS COOPERATIVA R$ 1881 107.945.492 162.246.412 0 7.053.223 36.976.596 133.175.860 980.803.620

CAPITAL DE GIRO - FATURAMENTO % 1880 501.876 22.485.681 -23.857.328 0 6 15 982.144.400

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS % 1880 1 4 -34 0 1 1 134

Detalhamento das Receitas Totais - Líquidas R$ 1878 107.832.377 162.296.183 0 7.002.833 36.664.196 133.175.860 980.803.620

TESOURARIA - FATURAMENTO % 1878 1.607.839 69.908.324 -77.966 -9 0 5 3.054.412.500

TOTAL DISPÊNDIOS/DESPESAS OPERACIONAIS % 1877 -2.740.776 120.152.931 -5.249.696.200 5 10 18 17.459.924

LIQUIDEZ INTERNA 1876 2 12 -33 0 1 1 285

MARGEM BRUTA % 1874 -4.083 177.187 -7.741.200 7 13 21 333

GIRO DOS ATIVOS 1873 3 13 0 1 2 3 439

MARGEM OPERACIONAL % 1873 2.736.693 119.975.757 -17.459.924 0 2 4 5.241.955.000

NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO - FATURAMENTO % 1871 -1.105.963 47.436.787 -2.072.268.100 0 8 17 6.807

MARGEM LÍQUIDA % 1869 1.546.007 67.949.592 -17.333.115 0 1 3 2.968.800.900

RENTABILIDADE DOS INGRESSOS % 1869 1.546.007 67.949.592 -17.333.115 0 1 3 2.968.800.900

GIRO DO ATIVO PERMANENTE 1866 315 3.554 -782 3 7 16 89.615

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS N 1864 130 262 0 4 24 139 4.712

FUNDOS E RESERVAS R$ 1849 16.317.052 35.015.581 -257.655.625 382.473 2.786.320 15.062.777 357.810.919

CICLO FINANCEIRO DIAS 1840 61.139.109 2.691.926.981 -905.700.960 2 35 74 117.611.997.213

CAPITAL SOCIAL X PATRIMÔNIO LÍQUIDO % 1827 35 159 -2.045 6 22 48 3.968

ATIVO OPERACIONAL R$ 1804 33.949.151 63.111.347 0 1.092.719 7.222.833 35.809.764 516.986.796

INGRESSOS LÍQUIDOS ANO ANTERIOR R$ 1782 94.857.729 146.520.255 -774 5.109.251 30.336.963 115.093.723 875.460.527

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 1781 3.913.521 9.826.185 -3.143.320 51.469 509.917 3.805.648 155.456.002

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DIAS 1768 61.613.697 2.691.836.362 0 26 50 84 117.612.000.000

RESULTADO À DISPOSIÇÃO DA AGO R$ 1764 -1.033.797 22.516.754 -364.087.976 0 141.364 849.237 129.145.000

SOBRAS/PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO R$ 1749 708.256 8.414.277 -143.437.440 0 146.603 847.758 129.145.000
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Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do Sistema GDA 
 

RESULTADO FINANCEIRO R$ 1735 -1.067.987 4.697.754 -65.542.220 -624.240 -13.921 17.747 18.343.570

IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS R$ 1705 3.396.022 9.303.262 -173.603 13.648 364.465 3.171.180 154.248.518

MARGEM FINANCEIRA % 1689 95.001 4.147.712 -11.343 -1 0 0 181.222.300

RESULTADO FINANCEIRO % 1689 -95.001 4.147.712 -181.222.300 0 0 1 11.343

DESPESAS ADMINISTRATIVAS % 1678 1.071.306 46.365.311 0 1 3 7 2.025.716.100

ICMS R$ 1630 2.994.992 8.414.652 -178.346 5.985 290.000 2.831.558 154.248.518

ESTOQUES R$ R$ 1615 13.479.786 29.375.843 0 112.834 1.478.576 11.765.304 342.078.034

IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS % 1563 4.058 177.178 0 0 1 5 7.741.300

PRAZO MÉDIO DE ESTOQUES DIAS 1563 75 418 -2.395 7 28 63 14.929

TESOURARIA COCKPIT AGRO % 1495 -9 23 -380 -19 -4 0 99

TOTAL DESPESAS TRIBUTÁRIAS % 1456 12.899 563.515 0 0 0 0 24.621.177

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO TOTAL % 1447 25 152 0 0 15 33 6.553

ENDIVIDAMENTO DE LONGO PRAZO % 1432 18 152 -3 0 8 20 6.553

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 1432 12.891.193 29.469.391 -548.458 0 1.202.448 11.483.286 366.080.138

CRESCIMENTO DO QUADRO SOCIAL % 1386 1.028 13.316 -148 -1 0 6 359.900

VALORES A PAGAR ASSOCIADOS / ATIVO TOTAL % 1377 16 25 0 0 6 20 301

VALORES A RECEBER ASSOCIADOS / ATIVO TOTAL % 1344 12 16 -6 0 5 17 113

VALORES A RECEBER ASSOCIADOS / PL % 1343 47 766 -29.222 0 10 51 8.717

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS R$ 1325 1.723.261 14.591.082 -23.257.038 0 23.513 594.557 481.927.171

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS % 1276 3.811.129 166.515.492 -85 0 0 1 7.275.412.300

DESPESAS DE PESSOAL R$ 1242 3.015.311 6.539.551 0 0 289.838 2.214.790 52.828.478

DESPESAS PESSOAL % 1237 6 42 0 0 2 5 1.203

DESPESAS TRIBUTÁRIAS OPERACIONAIS R$ 1200 332.479 1.663.619 -792.280 0 5.849 114.476 39.836.812

DESPESAS TRIBUTÁRIAS OPERACIONAIS % 1149 156 6.773 0 0 0 0 295.929

ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO % 1138 11 150 -1 0 2 10 6.553

VALORES A RECEBER ASSOCIADOS / VALORES A 

PAGAR ASSOCIADOS 
% 1111 1.430 16.032 -2.039 0 10 117 469.438

DESPESAS COMERCIAIS % 1088 8 31 0 0 0 3 657

IMPOSTOS INCIDENTES S/ RESULTADOS R$ 901 185.021 649.901 -5.454.430 0 0 58.156 10.733.118

IRPJ SOBRE O ATO NÃO COOPERATIVO R$ 894 140.838 498.702 -4.010.611 0 0 40.807 8.196.801

IMPOSTOS INCIDENTES S/ RESULTADOS % 864 1.285.687 56.174.369 -24 0 0 0 2.454.376.400

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS % 840 -1.123 49.268 -2.152.618 0 0 0 3.449

REPRESENTATIVIDADE DAS DEVOLUÇÕES % 792 1 4 0 0 0 1 100

ATIVO FINANCEIRO R$ 725 2.881.967 10.592.132 -369.118 0 0 410.425 154.495.205

CSLL SOBRE O ATO NÃO COOPERATIVO R$ 671 44.183 166.455 -1.443.820 0 0 9.209 2.536.317

DESPESAS DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO % 562 0 2 0 0 0 0 75

PIS S/ FATURAMENTO R$ 546 79.209 466.268 -208.287 0 0 615 11.737.321

INADIMPLÊNCIA TOTAL SOBRE CRÉDITOS % 536 3 7 -6 0 0 1 76

COFINS S/ FATURAMENTO R$ 513 255.689 1.241.593 -961.048 0 0 834 35.418.209

CAPITAL DE GIRO COCK PIT AGRO R$ 423 839.963.837 3.467.224.761 -765.464.108 0 0 0 58.603.056.480

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL R$ 392 3.060.414 9.811.868 -19.260.292 0 0 0 98.983.955

VARIAÇÃO DIFERENÇA PL R$ 383 -1.805.408 21.171.832 -364.087.976 0 0 0 45.961.502

ISS R$ 357 13.022 124.858 -28.697 0 0 0 2.790.088

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO - ICMS R$ 338 731.322 3.138.106 0 0 0 0 40.162.678

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO - INSS R$ 337 456.813 1.542.652 0 0 0 0 14.443.416

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO - FGTS ) R$ 334 175.036 2.358.900 0 0 0 0 101.107.077

DESPESAS TÉCNICAS % 317 0 2 0 0 0 0 58

FOLHA DE PAGAMENTO BRUTA (FOLHA + ENCARGOS) R$ 309 778.750 3.911.731 0 0 0 0 58.166.680

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO - PIS  R$ 303 32.507 162.951 0 0 0 0 3.472.081

TOTAL GERADO  NO EXERCÍCIO - COFINS R$ 293 123.198 610.884 0 0 0 0 6.578.936

FOLHA DE PAGAMENTO X INGRESSOS/RECEITAS 

TOTAIS
% 291 1 13 0 0 0 0 472

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO -  IR / CSLL R$ 280 77.576 418.439 0 0 0 0 9.184.278

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO -  ISS R$ 250 5.928 40.908 0 0 0 0 1.281.621

RESERVA DE REAVALIAÇÃO R$ 249 653.687 3.709.234 -4.723.573 0 0 0 92.858.766

AJUSTES LEGAIS % 220 0 1 -39 0 0 0 8

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO - OUTROS IMPOSTOS R$ 209 82.195 610.774 0 0 0 0 17.209.859

RETENÇÃO DE CAPITAL / SOBRAS R$ 146 80.766 633.376 0 0 0 0 14.946.651

ENDIVIDAMENTO TOTAL _CDI % 97 3 16 0 0 0 0 216

ENDIVIDAMENTO TOTAL _IPCA % 97 3 16 0 0 0 0 216

ENDIVIDAMENTO TOTAL _POUPANÇA % % 97 3 16 0 0 0 0 216

ESTOQUES R$_SELIC % 83 637.165 9.195.689 0 0 0 0 214.768.320

RESULTADO DE INVESTIMENTOS R$ 73 152.111 2.986.004 -10.093.123 0 0 0 79.693.898

RESULTADO DE INVESTIMENTOS % 68 0 1 -3 0 0 0 11

DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO DO 

EXERCÍCIO 
% 55 53.589 484.139 0 0 0 0 11.336.156

RESULTADO COLIGADAS/CONTROLADAS R$ 39 1.240 267.888 -10.093.123 0 0 0 2.864.548

DISPÊNDIOS/DESPESAS FIXAS X 

INGRESSOS/RECEITAS 
% 35 0 6 0 0 0 0 102

RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL R$ 35 150.870 2.974.012 -4.146.551 0 0 0 79.693.898

RETENÇÃO + SOBRAS ANTES DESTINAÇÕES / 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 
% 35 0 3 0 0 0 0 99

VALORES A RECEBER DE ASSOCIADOS R$ 32 3.085.599 108.514.130 0 0 0 0 4.726.699.870

SOMATÓRIO DOS GASTOS NO ANO DA COOPERATIVA 

(CUSTOS + DESPESAS FIXAS) 
R$ 31 995.535 16.865.206 0 0 0 0 407.756.032

TOTAL GERADO NO EXERCÍCIO - IPI R$ 31 5.751 172.007 0 0 0 0 6.352.750

RETENÇÃO DE CAPITAL / PRODUÇÃO % 15 5.599 100.214 0 0 0 0 2.735.636

RETENÇÃO / ENDIVIDAMENTO TOTAL % 13 0 0 0 0 0 0 7

ASSOCIADOS ATIVOS X ASSOCIADOS TOTAL % 11 1 7 0 0 0 0 100

RATES / FATES R$ 3 1.250 37.689 0 0 0 0 1.164.000

ATIVO FINANCEIRO _CUB R$ 1 0 8 0 0 0 0 370

ADIANTAMENTO DE CÂMBIO R$ 0 0 0 0 0 0 0 0

ARRENDAMENTO MERCANTIL R$ 0 0 0 0 0 0 0 0

DESPESAS C/ DIRETORIA E CONSELHOS % % 0 0 0 0 0 0 0 0

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO % 0 0 0 0 0 0 0 0

OUTRAS RESERVAS R$ 0 0 0 0 0 0 0 0

TESOURARIA _IGP-DI % 0 0 0 0 0 0 0 0
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Ao observar os dados de dispersão: valores mínimos, 1º quartil, mediana, 3º 

quartil e valor máximo, nota-se que os dados apresentam razoável variação e 

posteriormente deve-se discutir a presença de outliers com a finalidade de evitar 

distorções nas análises. 

 

3.3. Racionalidade para construção e seleção de indicadores para o modelo 

Uma das premissas do Sistema GDA é a realização de reuniões de avaliação 

e análise de desempenho comparativa às cooperativas, denominadas “devolutivas”. 

Cada Unidade Estadual do Sescoop é responsável pela elaboração e 

apresentações. Todavia, utilizando como fonte principal o modelo desenvolvido pela 

unidade paranaense, as análises de desempenho das cooperativas são realizadas 

conforme apresentado na Figura 1, que representa de forma esquemática e 

resumida um padrão de avaliação para cooperativas agropecuárias utilizada pela 

unidade do estado de São Paulo em reuniões de devolutivas junto às cooperativas, 

de 2016 até o ano de 2018. 

 

Figura 1 - Estrutura padrão para avaliação de indicadores de desempenho em cooperativas 
agropecuárias paulistas até 2018 
Fonte: Autor 

 

Nota-se que a estrutura e agrupamentos utilizados relaciona-se com os 

fundamentos apresentados em literatura, no intuito de entender e diagnosticar 

desempenho da cooperativa. 
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No modelo proposto por este trabalho, o indicador de retorno dos 

investimentos é a variável dependente selecionada para para avaliar o desempenho 

econômico.  

Na escolha das variáveis independentes, buscou-se investigar e selecionar 

indicadores que pudessem representar variáveis financeiras, de estrutura patrimonial 

e não financeiras.  

 Sob o ponto de vista de variáveis financeiras pretende-se utilizar aquelas 

relacionadas à liquidez e o endividamento financeiro. Buscando traduzir a estrutura 

patrimonial, a estrutura do patrimônio líquido, bem como indicador relacionado ao 

capital de giro e a necessidade de capital de giro. Para as variáveis não financeiras 

buscou-se utilizar aquelas que não tivessem influência do desempenho econômico 

(indicadores relacionados às demonstrações contábeis), propondo variáveis a partir 

do banco de dados que representassem diversificação dos negócios, fidelidade, 

tamanho da cooperativa, distribuição geográfica, capacidade de prestação de 

serviços e a presença de agroindústria. 

Além dessas variáveis, faz-se importante considerar a estrutura 

organizacional em cooperativas centrais e federações, uma vez que estão presentes 

na amostra um total 19 indivíduos dessas categorias. 

 

3.4. Origem e Descrição da Variável Dependente para o Modelo 

3.4.1. Retorno dos investimentos 

Primeiramente, faz-se importante descrever a origem da margem líquida, ou 

sobras líquidas em cooperativas. Esse indicador é obtido após se deduzir das 

sobras brutas (receita menos custos de mercadorias e serviços) os dispêndios e 

despesas operacionais, relativos a administração, despesas comerciais, despesas 

com pessoal, tributárias, financeiras dentre outras. 

Segundo Zdanowicz (2014), as sobras líquidas medem a “economia dos 

lucros puros”, ou seja, aquilo que se obtém a cada unidade monetária negociada 

deduzidas todas as despesas e considerando somente os ganhos da atividade fim 

da cooperativa. 

A fórmula (2) representa o cálculo da margem líquida utilizada pelo Sistema 

GDA. 
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𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜 (𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠) 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 (𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢çã𝑜) 
 𝑥 100  (2) 

É importante ressaltar que as destinações são referentes à alocação das 

sobras em fundos indivisíveis ou estatutários, investimentos ou devoluções 

(distribuição) aos associados, ou seja, podemos considerar a margem líquida como 

o resultado bruto pro rata, em escala percentual ao total de ingressos e receitas 

líquidas geradas. Resultados positivos, portanto, são considerados como melhor 

desempenho. 

Já a taxa de retorno sobre ativo liquido é considerado por Matarazzo (2010) 

um dos indicadores mais importantes de eficiência dos negócios, uma vez que 

mostra quanto a empresa obteve de lucro por unidade monetária investida, e deve 

ser observada com atenção pelos investidores de longo prazo e acionistas, além da 

gerência. É determinado pela razão lucro sobre ativos, podendo ser desdobrado em 

giro de ativo (vendas/ativo) e margem de lucro (lucro/vendas). 

Em cooperativas, sua decomposição pode determinar o desempenho maior 

ou menor. Uma vez decomposto em rotação (giro de ativo) representa eficiência da 

receita em relação ao investimento (ativo) e a produtividade e competência em 

administrar despesas e custos com relação às receitas geradas (ZDANOWICZ, 

2014). 

A fórmula de cálculo do retorno dos investimentos utilizada pelo Sistema GDA 

é representada pela fórmula (3). 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 𝑥 100   (3) 

A margem (sobras) utilizadas no retorno dos investimentos, se difere apenas 

pelos ajustes realizados antes das destinações, que pode ter impacto positivo ou 

negativo no resultado a depender dos ajustes.  

De acordo com Zdanowicz (2014), o ativo se refere as aplicações de recursos 

em bens e direitos na cooperativa, ou todos os recursos capazes de gerar fluxo de 

caixa na mesma.  

Ao dividir o resultado das sobras pelo total do ativo busca-se estimar a 

eficiência econômica, ou capacidade de geração de sobras das cooperativas em 

relação à sua atividade. 
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3.5. Origem e descrição das variáveis independentes para os modelos 

3.5.1. Liquidez interna  

A liquidez representa a capacidade que uma cooperativa tem em pagar os 

compromissos assumidos em dia com terceiros, a partir da comparação entre bens e 

direitos realizáveis e as exigibilidades. O grau de liquidez de uma cooperativa é 

resultante da capacidade de sua boa administração de seu ciclo financeiro (capital 

de giro) e decisões de fluxo de caixa tais como investimentos e financiamentos. 

Geralmente a análise de liquidez é feita a partir de quocientes, sendo as mais 

comuns a imediata, seca, corrente e total (ZDANOWICZ, 2014). 

Segundo Matarazzo (2010), índices de liquidez, por não serem extraídos do 

fluxo de caixa, representam a confrontação das contas de ativo e passivo, mas 

podem ser confundidos com capacidade de pagamento (entrada e saída de 

dinheiro).  

A liquidez total, ou liquidez geral, indica quanto a empresa possui no ativo 

circulante e realizável a longo prazo para cada unidade monetária de dívida, 

representada pelo passivo circulante e exigível de longo prazo. Uma liquidez geral 

igual a 1 (um) significa que a empresa tem a capacidade, se maior que um possui 

excedente e se menor, déficit (MATARAZZO, 2010). 

O cálculo da liquidez geral (total) utilizada pelo Sistema GDA é apresentado 

pela formula. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
     (4) 

Em cooperativas, grande parte das contas a receber referem-se a débitos dos 

associados com essa. Considerando essa característica específica dos 

empreendimentos cooperativos, Lauermann et al. (2016) propõe a utilização do 

indicador de liquidez interna, que expressa a capacidade de pagamento corrente 

sem considerar as contas a receber de uma cooperativa, conforme a fórmula 

apresentada. 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑜𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
  (5) 
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Apesar de dificilmente um empreendimento ser independente das contas a 

receber, esse indicador pode também representar, quando observado ao longo do 

tempo, e quando a maior conta é de fato cooperados a receber, o grau de fidelidade 

e assiduidade do associado com suas contas na cooperativa se essa financia sua 

atividade. 

 

3.5.2. Endividamento e estrutura de capital 

Crédito de funcionamento, empréstimos bancários e financiamentos são 

subdivisões do endividamento proposto por Matarazzo (2010). O primeiro se refere a 

créditos de fornecedores, salários, impostos e outros, os empréstimos relacionados 

a operações de curto prazo e financiamentos para aplicações específicas no giro ou 

no ativo permanente, oriundos de instituições financeiras. 

De acordo com Sabadin (2006), o endividamento pode ser representado por 

quocientes que relacionam as fontes de fundos relativamente de capital próprio e 

capital de terceiros. 

Cooperativas, assim como organizações sem fins lucrativos em geral, têm 

tendência de apresentar uma estrutura de capital baseada no capital de terceiros, 

dado a baixa flexibilidade em captar recursos próprios, existência de ativos 

específicos e principalmente dado ao problema de direitos de propriedade sobre os 

resíduos4, ou seja, há pouco incentivo para que o cooperado capitalize a cooperativa 

(BIALOSKORSKI NETO, 2006). 

Lazzarini, Bialoskorski Neto e Chaddad (1999) apontam que devido às 

características de retenção em fundos obrigatórios e estatutários e limitação da 

remuneração do capital social, faz com que aparentemente o custo do capital em 

uma cooperativa seja praticamente igual a somente o custo do capital de terceiros. 

Ressaltam que essa falsa impressão de custo nulo do capital próprio faz com que 

exista o risco de reduzir incentivos à busca de eficiência nas decisões de 

investimento e financiamento. 

Dessa forma, propõe-se como variáveis que representam endividamento e 

estrutura de capital os indicadores abaixo descritos. 

                                            
4 O resultado (sobras), quando distribuído, se dá de acordo com a movimentação 

financeira de atos cooperativos de compra e venda, e não do capital investido. Além disso a quota-
parte não possui mercado secundário, como o acionário, não havendo, portanto, interesse em sua 
valorização. 
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Endividamento financeiro total, por representar a taxa “visível” de custo de 

capital da cooperativa, do Sistema GDA, conforme a formula apresentada. 

𝐸𝑚𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠+ 𝐸𝑚𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 𝑥 100   (6) 

Relação de fundos e reservas de capital sobre o patrimônio líquido, extraído 

dos dados disponíveis, representando a proporção do capital próprio retido em 

fundos obrigatórios e estatutários, calculado conforme formula. 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜−𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜−𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑜𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑑𝑎 𝐴𝐺𝑂

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
  (7) 

A atenção ao capital de giro é uma das mais relevantes para as cooperativas, 

dado que as mesmas precisam de prazos para comprar insumos, contratar mão de 

obra e serviços, bem como o tempo para produzir e vender seus produtos e serviços 

em determinados prazos (ZDANOWICZ, 2014). 

Segundo Sabadin (2006), capital de giro são os ativos circulantes que 

sustentam as operações das empresas. São os recursos financeiros aplicados pelas 

mesmas na execução do ciclo operacional que serão recuperados financeiramente 

ao final do ciclo. 

O índice de autofinanciamento representa a relação entre capital de giro e 

necessidade de capital de giro no período para a cooperativa, dado pela formula 

extraída do sistema. 

((𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒) /

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) ∗  100) /(((𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)/

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠)  ∗  100)         (8) 

O ativo operacional é representado principalmente pelas “contas a receber” 

mais estoques da cooperativa, enquanto o passivo operacional as “contas a pagar”, 

ambos circulantes. 
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3.5.3. Indicadores não financeiros 

3.5.3.1. Diversificação 

O índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI) é um clássico indicador de 

concentração, amplamente utilizado em economia industrial e em análises de 

mercado, que busca medir um grau de concentração (SERIGATI, 2008). 

No banco de dados, cada cooperativa tem disponível para preenchimento seu 

detalhamento de receitas, a partir da origem de seus ingressos e receitas. 

O detalhamento é subdividido por valores oriundos dos seguintes grupos: 

cereais, grãos e oleaginosas; produtos pecuários; produtos industrializados; insumos 

agropecuários; bens de fornecimento (mercado, lojas e produtos veterinários); 

hortifruticultura; serviços e outros. 

O somatório do quadrado da participação percentual das receitas de cada um 

desses grupos na receita total da cooperativa resulta no índice HHI. Neste caso, o 

mesmo deverá fornecer a medida de quão concentrada é a receita de uma 

cooperativa em determinado grupo. 

 O índice pode variar de ‘0’ a ‘1’, sendo quanto mais próximo de 1, menor a 

diversificação dentro dos grupos possíveis, ou seja, tem receitas oriundas somente 

de um grupo dos 8 grupos. 

O HHI será utilizado como proxy para diversificação dos negócios da 

cooperativa, mesmo tendo o entendimento de que dentro dos grupos poder haver 

diversificação pela sua amplitude, a exemplo do grupo cereais, grãos e oleaginosas, 

que pode conter vários produtos diferentes, será a proxy utilizada, limitada pelas 

informações disponíveis. 

 

3.5.3.2. Tamanho da cooperativa 

A amostra disponível tem um recorte de cooperativas que faturaram até R$ 1 

bilhão de reais. Todavia, buscou-se classificar as cooperativas de acordo com valor 

de seus ingressos, criando uma variável dummy a partir do critério de porte proposto 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), que considera grande empresa 

aquela cuja receita operacional bruta anual ou renda anual seja maior que R$ 300 

milhões (BNDES, 2020). 
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Do total de 1909 observações, 11,3% ou 216 observações entre 2014 e 2018, 

apresentaram ingressos receitas brutas suficientes para classificá-las como grandes 

empresas. 

 

3.5.3.3. Fidelidade 

Propõe-se utilizar como proxy para fidelidade, a presença de Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), uma vez que seu recolhimento poderá representar a 

existência de resultado positivo com atos não cooperativos, ou seja, não praticados 

entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas ou entre 

cooperativas associadas na consecução dos objetivos sociais.  

Esse indicador pode também representar por exemplo resultados de 

operação não objeto da sociedade, tais como imposto incidente sobre resultados 

financeiros, ou outro que não seja objeto de seu estatuto. Sua presença pode indicar 

a necessidade da cooperativa em buscar relações com não associados para 

cumprimento de contratos e capacidade ociosa, dado desvios na entrega dos 

produtos, ausência de compras e utilização dos serviços ofertados pelos associados. 

A não incidência de IRPJ pode se dar pela ausência da base de cálculo 

(resultado positivo sob ato não cooperativo ou resultado não objetivo da 

cooperativa), mas também ser um sinal que a cooperativa opera quase que 

exclusivamente com associados. 

A variável dummy que representa a presença de ato cooperativo totalizou 

46,8% ou 894 observações de 2014 a 2018 com incidência do imposto. 

 

3.5.3.4. Capacidade de ofertar serviços (relação cooperados e funcionários) 

Pressupondo que quanto maior a quantidade de funcionários por associado, 

maior a capacidade de a cooperativa ofertar bens coletivos, ou seja, melhor serviço, 

propõe-se utilizar a razão entres as quantidades de associados e funcionários como 

estimativa para capacidade de oferta de serviços. 

A relação quantidade de associados também pode representar que a 

cooperativa trabalha com produtos que demandam força de trabalho, a exemplo de 

cooperativas agroindustriais ou do segmento de hortifrúti, ou não considerar 

segmentos que são mais intensos em capital do que mão de obra. Todavia, não 
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sendo possível separar na amostra esses casos, pelos limites impostos pela base de 

dados, decidiu-se pelo indicador. 

 

3.5.3.5. Quantidade de cooperados (expansão geográfica) 

Segundo Bialoskorski Neto (2006) o crescimento econômico de uma 

cooperativa implica quase sempre em aumento no quadro social e isso pode 

acarretar em prejuízo na participação social, uma vez que um grande número de 

associados está relacionado a uma área geográfica de atuação maior, tornando 

mais difícil a participação de todos nos momentos de decisão e diminuindo 

proporcionalmente o valor relativo da opinião e voto individual. 

A variável proposta deve estimar se tal condição, a de quantidade total de 

associados, associada à área geogréfica de atuação das mesmas, impacta o 

desempenho econômico da cooperativa.  

 

3.5.3.6. Presença de agroindústria e comportamento de agroprocessadora 

Assim como deduzido por Bialoskorski Neto (2006), entende-se que uma 

cooperativa, quando tem processo agroindustrial (próprio ou terceirizado) tende a 

apresentar um comportamento de firma agroprocessadora, ou seja, buscando a 

máxima eficiência econômica, que para o modelo apresentado deverá se traduzir em 

melhor retorno dos investimentos. 

A variável independente foi criada a partir da variável dummy para presença 

de “produtos industrializados” na composição das receitas. Do total de observações, 

18,6% ou 356 observações apresentaram produtos industrializados em suas 

receitas. 

 

3.5.3.7. Cooperativa central 

As sociedades cooperativas podem desmembrar-se em tantas quantas forem 

necessárias para atender aos interesses dos seus associados, podendo uma das 

novas entidades ser constituída como cooperativa central ou federação de 

cooperativas constituídas de, no mínimo, três singulares, podendo, 

excepcionalmente, admitir associados individuais (BRASIL, 1971). 

É importante considerar as 19 cooperativas centrais no banco de dados, que 

podem representar outliers nas variáveis de relação associados funcionários e 
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quantidade de associados. O total de observações na amostra é de 78, ou 

aproximadamente 4,1% do total. 

 

3.6. Determinantes de desempenho econômico: construindo o modelo 

Com as variáveis descritas, busca-se responder à possibilidade de construção 

de modelo que explique retorno dos investimentos (estimativa para desempenho 

econômico) a partir da liquidez interna, endividamento financeiro, relação fundos no 

patrimônio líquido, índice de autofinanciamento e os indicadores não financeiros: 

diversificação, tamanho da cooperativa , fidelidade, capacidade de prestação de 

serviços, expansão geográfica (quantidade de cooperados), presença de 

agroindústria (comportamento de agroprocessadora), e a estrutura de cooperativa 

central ou singular. Além disso, as implicações e considerações para estimativas. 
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4 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Quando se tem um conjunto de dados nos quais os mesmos indivíduos de 

corte transversal são acompanhados ao longo do tempo, temos um conjunto de 

dados em painel. O benefício dos dados com múltiplas observações sobre as 

mesmas unidades nos permite controlar características não observáveis dos 

indivíduos, que no caso, são as cooperativas individualmente (WOOLDRIDGE, 

2016). 

Dentre algumas vantagens de sua utilização também podemos citar a 

capacidade de facilitar, por meio de um modelo, a inferência causal em situações 

que seria difícil inferir causalidade somente com corte transversal, e a possibilidade 

de estudar a importância das defasagens dos comportamentos ou resultados de 

tomar decisões. 

Existem diferentes métodos para estimar modelos de efeitos não observados 

de dados em painel, a exemplo de Wooldridge (2016) a estimação a partir de 

estimador de primeira diferença, estimação de efeitos fixos, efeitos aleatórios, efeito 

de agrupamento, estimador intragrupo, dentre outros. 

Essa dissertação buscou a partir da utilização do software Rstudio Versão 

1.2.5033, pacote “plm”, desenvolvido por Croissant e Millo (2008) e outras 

ferramentas disponíveis, estimar os modelos de painel para análise e discussão dos 

resultados apresentados a seguir. 

A Tabela 8 sintetiza as variáveis utilizadas nos testes empíricos. 
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Tabela 8 - Descrição das variáveis utilizadas nos testes empíricos 

Tipo de Variável Nome da Variável 

Variável dependente Retorno dos Investimentos 

Variáveis 
Explicativas 

 Liquidez Interna  

 Endividamento Financeiro Total  

 Relação Fundos e Reservas Sobre o Patrimônio 
Líquido  

 Índice de Autofinanciamento  

 Diversificação (HHI) 

 Tamanho 

 Presença de Ato Não Cooperativo (IRPJ) 

 Relação Quantidade de Associados por Quantidade 
de Funcionários  

 Quantidade de Associados 

 Presença de Agroindústria 

 Cooperativa Central 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A fórmula do modelo geral empírico proposto é: 

 

𝑟𝑜𝑖_𝑝𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽2𝑒𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖_𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑝𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠_𝑝𝑙𝑖,𝑡

+ 𝛽4𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒_𝑎𝑢𝑡𝑜_𝑓𝑖𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽5ℎℎ𝑖𝑖,𝑡 + 𝛽6𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜𝑖,𝑡 + 𝛽7𝑎𝑡𝑜_𝑛_𝑐𝑜𝑜𝑝𝑖,𝑡  

+ 𝛽8𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖_𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖,𝑡 + 𝛽9𝑞𝑛𝑡𝑑𝑒_𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖,𝑡

+ 𝛽11𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙_𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑖,𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

(9) 
Onde: 

 𝑟𝑜𝑖_𝑝𝑖,𝑡: retorno dos investimentos da cooperativa i no ano t; 

 𝛼: constante; 

 liqui_intern: índice de liquidez interna da cooperativa i no ano t; 

 endivi_finan_total_p: endividamento financeiro total da cooperativa i no ano t; 

 fundos_pl: relação fundos e reservas sobre patrimônio líquido da cooperativa i 
no ano t; 

 indice_auto-fin: índice de autofinanciamento da cooperativa i no ano t; 

 hhi: índice de diversificação (HHI) da cooperativa i no ano t; 

 tamanho: tamanho da cooperativa i no ano t; 

 ato_n_coop: presença de ato não cooperativo da cooperativa i no ano t; 

 associ_func: relação quantidade de associados por quantidade de 
funcionários da cooperativa i no ano t; 

 qntde_associados: quantidade de associados da cooperativa i no ano t; 

 agroind: presença de agroindústria na cooperativa i no ano t; 

 central_dummy: cooperativa central i no ano t; 

 𝛽1à 𝛽11: parâmetros de cada uma das variáveis independentes utilizadas; 

 μi, as características fixas individuais de cada cooperativa i; 
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 λt, a evolução temporal (anual) comum a todas as cooperativas; 

 εi,t, o termo de erro associado à cooperativa i no ano t. 
 

Para o modelo foi realizada a seguinte a seguinte rotina e realização de testes 

de acordo com proposto por Croissant e Millo (2008). 

 

4.1. Testes de especificação 

Buscando responder qual melhor método a ser utilizado, os modelos foram 

construídos pelos estimadores “Pool”, Efeitos Aleatórios (com efeitos temporais e 

individuais e temporais), Efeitos Fixos (com efeitos temporais, individuais e 

temporais e coeficientes variáveis), Primeira Diferença e “Between”. 

O modelo pool assume que há características individuais das cooperativas e 

da evolução temporal comum às mesmas que ajudam a explicar a relação entre os 

regressores (variáveis independentes) e o desempenho econômico, ou seja: 

𝜇𝑖 = 𝜆𝑡 = 0      (10) 

Ao assumir que há características individuais e da evolução temporal comuns 

às cooperativas que ajudem a explicar o desempenho econômico, mas que esses 

atributos não estão correlacionados com os regressores, trabalha-se com modelo de 

efeitos aleatórios, assumindo que: 

𝑢𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡     (11) 

Considerando as características individuais das cooperativas e da evolução 

temporal comum às mesmas, que ajudem a explicar o desempenho econômico, e 

que estejam correlacionadas com os regressores, define-se o modelo de efeitos 

fixos, onde: 

𝛼𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝜇𝑖 + 𝜆𝑡      (12) 

O modelo de efeitos fixos pode ser estimado utilizando o desvio com relação 

à média de cada variável (modelo within) ou na primeira diferença de cada variável 

(modelo de primeira diferença). 

Já o modelo Between utiliza a média de cada unidade de observação para 

explicar a relação entre a variável dependente e os regressores, captando apenas 



53 

as diferenças entre as unidades de observação e não dentro de cada unidade 

observada. 

Todos os modelos são estimados com utilização de matriz de covariância 

robusta, para que os erros padrão sejam robustos com relação à 

heterocedasticidade e correlação serial.  

Uma vez estimados por diferentes métodos, são apresentados os testes para 

especificação, ou comparação para escolha dentre modelos e interpretação. 

 

4.2. Testes de correlação serial 

São realizados os testes para componentes não observados, sendo que a 

correlação serial pode acontecer no caso de omissão de variável relevante e tem 

como consequência a existência de viés no modelo, propriedade não desejada. 

Também é realizado o teste de correlação serial de primeira ordem, ou seja, 

correlação existente entre uma observação e a observação imediatamente anterior 

para cada modelo. Nesse caso, quando há correlação serial, podemos concluir que 

os erros sofrem autocorrelação (são correlacionados ao longo do tempo), outra 

característica não desejada para as estimações. 

Teste de correlação cruzada, entre os resíduos também são realizados para 

verificar correlação entre os mesmos, a exemplo de um atributo comum como 

localização geográfica, cadeia produtiva em que a mesma atua ou outro das 

cooperativas. A correlação cruzada também é uma propriedade indesejada para o 

modelo. 

Uma vez que os modelos são estimados com efeitos temporais, individuais, 

ambos e coeficientes variáveis, também serão apresentados resultados de teste 

para adequação do modelo. Esses têm como objetivo verificar se deve se controlar 

algum desses efeitos na sua construção. 

 

4.3. Testes de Homocedasticidade 

Quando os erros em um modelo têm variância constante, os mesmos são 

homocedásticos. Essa característica é desejável, uma vez que não satisfeita a 

condição de homocedasticidade, os estimadores deixam de ser eficientes, ou seja, a 

variância do termo de erro condicionada às regressões não é a mesma para todas 
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as combinações de resultados das variáveis explicativas. Indica a presença de viés 

no erro padrão, fazendo com que as estatísticas5 t e F não sejam confiáveis. 

 

4.4.  Testes de normalidade dos resíduos 

Uma vez violada a hipótese de normalidade dos resíduos, os valores críticos t 

e F deixam de ter distribuições exatas t e F, e assim não é possível confiar nos 

testes de hipótese realizados. Para isso se faz necessário testar a hipótese de 

distribuição normal dos componentes não observados dos modelos e desejável que 

o resultado satisfaça a essa condição. 

 

4.5. Escolha dos modelos 

A escolha do modelo deve ser fundamentada a partir da interpretação dos 

resultados dos testes indicados: 

 Teste F para efeitos individuais: modelo pool vs. efeitos fixos(𝛼𝑖,𝑡 = 𝛼); 

 Teste de Lagrange para avaliar existência de efeitos individuais, temporais ou 

ambos (𝜇𝑖 ≠ 0, 𝜆𝑡 ≠ 0 𝑜𝑢 𝜇𝑖 𝑒 𝜆𝑡 ≠ 0); 

 Teste de Hausman para avaliar se as características individuais estão 

correlacionados ou não com os demais regressores: modelo de efeitos fixos 

vs. efeitos aleatórios; 

 Testes de Wooldridge para correlação serial envolvendo as características 

individuais (μi) ou temporais (𝜆t); 

 Testes de Bera, Sosa-Escudero e Yoon para correlação serial AR(1) em 

modelos de efeitos aleatórios; 

 Testes de Baltagi e Li para correlação serial em modelos de efeitos aleatórios; 

 Teste de Breusch-Godfrey para correlação serial para modelos de efeitos 

aleatórios; 

  Teste de Pesaran para dependência cruzada entre os resíduos de cada 

cooperativa; 

 Teste de Breusch-Pagan para homocedasticidade dos resíduos. 

 

                                            
5 A estatística “t” é utilizada para testar uma única hipótese sobre os parâmetros em um 

modelo econométrico, enquanto a estatística “F” é usada para testar hipóteses múltiplas sobre os 
parâmetros em um modelo de regressão múltipla (WOOLDRIDGE, 2016). 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Nesta seção serão apresentados os testes realizados para a hipótese de 

estimar o modelo empírico proposto, divididos em modelo geral e o modelo que 

exclui os dados outliers, com intuito de apresentar e discutir os resultados das 

estimações. 

 

5.1. Resultados: modelo geral 

Os resultados e discussão do modelo geral são descritos interpretados de 

forma detalhada, apresentando testes além dos citados no item 4.5.  

A Tabela 9 apresenta a descrição das variáveis utilizadas no modelo 

denominado “Modelo Geral”. 

 

Tabela 9 - Modelo geral 

Tipo de 
Variável 

Nome da Variável Código 

Variável 
dependente 

Retorno dos Investimentos roi_p 

Variáveis 
Explicativas 

 Liquidez Interna  

 Endividamento Financeiro 
Total  

 Relação Fundos e Reservas 
Sobre o Patrimônio Líquido  

 Índice de Autofinanciamento  

 Diversificação (HHI) 

 Tamanho da Cooperativa 

 Presença de Ato Não 
Cooperativo 

 Relação Quantidade de 
Associados por Quantidade de 
Funcionários  

 Quantidade de Associados 

 Presença de Agroindústria 

 Cooperativa Central 

liqui_intern 
endivi_finan_total_p 
 
fundos_pl 
 
indice_auto-fin 
hhi 
tamanho 
ato_n_coop 
 
associ_func 
 
 
qntde_associados 
agroind 
central_dummy 

Fonte: elaboração do autor 
 

A partir do modelo proposto, são apresentados os resultados das estimações 

tendo como variável dependente o retorno dos investimentos, apresentados na 

Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultado das estimações pelos diferentes métodos em painel, tendo como 
variável dependente “retorno dos investimentos” 

 
Fonte: Resultados de pesquisa 

 

Nota-se a partir dos resultados apresentados, que o modelo estimado pelo 

estimador Between foi aquele que apresentou maior valor de R2. Ressalta-se que 

esse estimador utiliza a média de cada unidade de observação para explicar a 

relação entre a variável dependente e os regressores, captando apenas as 

diferenças entre as unidades de observação e não dentro de cada unidade 

observada. O resultado do modelo sugere que existe uma grande variabilidade entre 

cooperativas. 

A Tabela 11 apresenta os resultados para os testes de especificação dos 

modelos. 

 

 



57 

      Tabela 11 - Resultados dos testes de especificação dos modelos: modelo geral 

 
       Fonte: Resultados de pesquisa 

 

Os primeiros resultados dos testes de especificação (Pool vs. Efeitos 

Aleatórios) sugerem que entre os métodos pool e efeitos aleatórios, rejeitamos H0, 

ou seja, efeitos aleatórios controlando efeitos individuais é preferível ao modelo pool. 

Quanto à interpretação dos testes para os modelos de efeitos aleatórios com efeitos 

temporais e ambos (individuais e temporais), é importante ressaltar que não foi 

possível estimar com a programação utilizada, em função da quantidade de 

coeficientes a serem estimados e a quantidade de anos disponíveis no painel6, e por 

isso descartamos sua interpretação. 

O segundo resultado compara se existe diferença estatística entre a soma 

dos quadrados dos resíduos (SQR) ao longo de todas as observações entre os 

modelos Pool, que não considera os componentes não observados e o modelo de 

efeitos fixos, que considera os componentes não observados na estimação. 

Comparando os métodos pool com efeitos fixos, quando controlados os efeitos 

individuais ou conjuntamente temporais e individuais, o modelo de efeitos fixos é 

preferível. Todavia, quando controlamos somente efeitos temporais, não rejeitamos 

a hipótese nula, ou seja, utilizar o método pool é preferível. 

                                            
6 Erro apresentado no resultado da programação: Error in swar Between check(estm[[3]], 

method): model not estimable as there are 12 coefficient(s) (incl. intercept) to be estimated for the 
between model but only 5 time(s) 
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O teste de Hausman avalia a comparação entre os estimadores de efeitos 

fixos e de efeitos aleatórios. A resposta apresentada, com p-valor7 praticamente 

nulo, rejeitamos a hipótese nula e preferimos efeitos fixos. De fato, interpretando 

conforme Wooldridge (2016), uma falha em rejeitar H0, faria com que o resultado 

representasse que ambas as estimativas são próximas o suficiente e seria 

indiferente utilizar qualquer um dos dois, todavia efeitos fixos são mais convincentes 

para estimar efeitos ceteris paribus, quando a variável explicativa não é constante ao 

longo do tempo. 

O teste de Poolability tem como objetivo apresentar se uma única equação – 

o modelo pool, que considera uma constante (coeficientes) igual para todas as 

observações da amostra – é suficiente para descrever o modelo ou é necessária 

uma equação para cada cooperativa. 

A função pvcm (CROISSANT e MILLO, 2008) permite a estimação com os 

modelos de coeficientes variáveis, introduzindo efeitos temporais e individuais, se o 

efeito for fixo em um desses dois controles introduzidos. Neste caso, não foi possível 

realizar os testes de poolability, uma vez que o programa não o calculou sob o 

argumento de ter número suficiente de observações para realização do teste. 

A Tabela 12 apresenta os resultados para os testes de correlação serial dos 

modelos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 p-valor representa o menor nível de significância ao qual a hipótese nula pode ser 

rejeitada. 
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            Tabela 12 - Resultados para os testes de correlação serial dos modelos 

 
         Fonte: Resultados de pesquisa 

 

Resíduos são considerados esféricos quando possuem variância uniforme e 

não estão correlacionados entre si. 

A correlação serial entre os erros em diferentes períodos de tempo é uma 

propriedade não desejada para um modelo de dados em painel, uma vez pode 

sinalizar que os resíduos não são esféricos. 

O teste de Wooldridge (2010) avalia se os componentes não observados 

podem gerar uma matriz diagonal de correlação dos resíduos com características de 

homocedasticidade. No resultado apresentado rejeita-se H0 controlando efeitos 

individuais (indica problema de correlação serial). Diferentemente, a hipótese 

alternativa é aceita quando controlados os efeitos temporais, todavia é importante 

ressaltar que houve problemas, já citados, utilizando estimador de efeitos aleatórios 

controlando efeitos temporais. 

Uma vez que o teste rejeitou a hipótese de resíduos esféricos, o teste de 

efeitos aleatórios vs. correlação serial indica que o problema de correlação serial se 
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encontra na autocorrelação de primeira ordem AR (1), pois não se rejeita a hipótese 

de resíduos autocorrelacionados – teste de Baltagi, Sosa-Escudero e Yoon (1995). 

Todavia, ressalta-se que modelo de efeitos aletórios, neste caso, não é preferível ao 

de efeitos fixos. 

Observa-se a partir dos resultados de testes gerais de correlação serial que, a 

partir da utilização de teste específicos para painéis de efeitos fixos curtos e em 

primeira diferença não se rejeita H0, ou seja, resíduos não autocorrelacionados, 

então os resíduos originais se comportam como um passeio aleatório. Entre efeitos 

fixos e primeira diferença, o modelo de efeitos fixos é preferível. 

No caso dos testes de correlação cruzada, rejeita-se a hipótese de correlação 

cruzada quando realizado teste de Pesaran, entretanto não se rejeita a hipótese de 

não haver correlação cruzada (entre resíduos) para qualquer um dos testes LM 

(Breusch-Pagan).  

A Tabela 13 apresenta os resultados para os testes de homocedasticidade e 

normalidade dos resíduos para os modelos estimados. 

 

          Tabela 13 - Resultados para os testes de correlação serial dos modelos 

 
Fonte: Resultados de pesquisa. 
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Os resultados apresentados sugerem que não rejeito a hipótese de os 

resíduos serem homocedásticos, todavia a partir do teste de Shapiro e Wilk, rejeito a 

hipótese de que os resíduos têm distribuição normal, ou seja, uma propriedade 

indesejada para todos os modelos testados, já esperado, uma vez que as 

cooperativas apresentam grande variabilidade entre si. 

A não normalidade dos resíduos não impede sua utilização, uma vez que, 

todos os modelos foram estimados com a matriz de covariância robusta, para que os 

erros padrão sejam robustos com relação à heterocedasticidade e correlação serial. 

 

5.1.1. Discussão: Modelo Geral 

Ao analisar os resultados dos testes a partir do modelo sugerido com uso de 

diferentes estimadores, Efeitos Fixos com controle de efeitos individuais é o mais 

adequado. 

O modelo sugere que o desempenho econômico de uma cooperativa, 

representado pelo retorno dos seus investimentos, está relacionado positivamente 

ao nível de significância mínimo de 95%, com a capacidade de ofertar serviços 

(relação associados e funcionários) e negativamente à presença de agroindústria, 

conforme fórmula apresentada. 

𝑟𝑜𝑖_𝑝𝑖,𝑡 = +0,05𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖_𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖,𝑡 − 4,073𝑎𝑔𝑟𝑜𝑖𝑛𝑑𝑖,𝑡 + 𝑢𝑖,𝑡       (13) 

Nenhuma das variáveis financeiras apresentaram-se estatísticamente 

significativas no modelo selecionado. Os resultados apresentados indicam que é 

necessário investigar melhor a construção do modelo e as variáveis utilizadas para 

sua construção. 

Uma das possibilidades é verificar a influência das observações extremas 

(outliers) no modelo. 

 

5.2. Resultados: Modelo Sem Outliers 

Outliers ou observações extremas são aquelas consideradas 

substancialmente diferentes da massa de dados, possivelmente devido a erros, que 

no caso podem ter sido de lançamentos das cooperativas ou erros do próprio 

sistema que gera a base de dados. O problema se dá quando essas observações 

são capazes de influenciar análise e alterar as estimativas principais. 
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Nesse sentido estimou-se utilizando as mesmas variáveis do “modelo geral”, 

a fim de testar a hipótese de que a presença de outliers muda os resultados da 

principal estimativa. 

Para isso, realizou-se a padronização das variáveis, incluindo a variável 

explicada, ou seja, dividindo cada valor observado menos sua média pelo desvio 

padrão da variável (exceto variáveis dummy). O resultado da padronização é a 

unidade de desvio padrão. 

Considerando observações com mais de três desvios-padrão como outliers, 

foram excluídas 103 observações, pelo critério de eliminar a observação daquele 

ano do indvíduo que apresentasse uma observação extrema da amostra, e os 

modelos estimados apresentados na Tabela 14. 

 

       Tabela 14 - Resultado das estimações pelos diferentes métodos em painel, tendo como              
variável dependente “retorno dos investimentos”, com variáveis padronizadas e exclusão de 
outliers 

 

       Fonte: Resultados de pesquisa 
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Nota-se que a partir da exclusão de observações e padronização de variáveis, 

o R2 apresentou-se menor para maior parte das estimações, sendo o maior do 

modelo em primeira diferença. 

Os resutados dos testes de especificação são apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15 - Resultados dos testes de especificação dos modelos sem outliers 

 
      Fonte: Resultados de pesquisa 

 

Nos testes de especificação, o modelo também apresentou problemas em 

estimar efeitos aleatórios com efeitos temporais, temporais e individuais e efeitos 

fixos com coeficientes variáveis. Entretanto, uma vez efetuados, os resultados são 

se apresentam como efeitos aleatórios controlando efeitos individuais sendo 

preferível ao modelo pool. 

Nesse modelo, comparando os métodos pool com efeitos fixos, quando 

controlados os efeitos individuais ou conjuntamente temporais e individuais, o 

modelo de efeitos fixos é preferível. Todavia, quando controlados somente efeitos 

temporais, não se rejeita a hipótese nula, ou seja, utilizar o método pool é preferível. 

A diferença na especificação do modelo “sem outliers” é que quando realizado 

o teste de Hausman e resposta apresentada, com alto p-valor, não se rejeita a 

hipótese nula e prefere-se efeitos aleatórios. Portanto, modelo de efeitos aleatórios é 

o modelo selecionado quando controlada a presença de outliers. 

Resultados dos testes de correlação serial e cruzada são apresentados na 

Tabela 16. 
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Tabela 16 - Resultados dos testes de correlação serial e cruzada dos modelos sem outliers 

 
      Fonte: Resultados de pesquisa 
 

Com o resultado do teste de Wooldridge para componentes não observados 

apresentado, rejeita-se H0 controlando efeitos individuais (indica problema de 

correlação serial). 

Também o teste de efeitos aleatórios vs. correlação serial indica que o 

problema de correlação serial se encontra na autocorrelação de primeira ordem AR 

(1), pois não rejeito a hipótese de resíduos autocorrelacionados – teste de Baltagi, 

Sosa-Escudero e Yoon (1995). 

Observa-se a partir dos resultados de testes gerais de correlação serial que, a 

partir da utilização de teste específicos para painéis de efeitos aleatórios e fixos 

curtos não se rejeita H0, ou seja, não rejeito hipótese de que os resíduos não são 

autocorrelacionados.  

No caso os testes de correlação cruzada, não foi possível calcular pela 

programação. 
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Quanto à heterocedasticidade e distribuição normal dos resíduos, todos os 

modelos estimados rejeitaram a hipótese nula de resíduos homocedásticos e com 

distribuição normal. Todavia novamente os modelos foram estimados com a matriz 

de covariância robusta, conforme resultados apresentados na Tabela 17. 

 

Tabela 17 - Resultados dos testes de correlação serial e cruzada dos modelos sem outliers 

 
          Fonte: Resultados de pesquisa 

 

5.2.1. Discussão: Modelo Sem Outliers 

Quando excluídos outliers e utilizandas as variáveis padronizadas, os 

resultados indicam a preferência por efeitos aleatórios, sugerindo que o 

desempenho econômico de uma cooperativa, representado pelo retorno dos seus 

investimentos está relacionado positivamente, ao nível de significância mínimo de 

95%, com indicadores de liquidez interna e presença de ato não cooperativo, no 

entanto o endividamento financeiro total e proporção de fundos no patrimônio 

impactam negativamente. 

O resultado sugere a equação: 

𝑟𝑜𝑖_𝑝𝑖,𝑡 = +0,247𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖,𝑡 − 0,566𝑒𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖_𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑝𝑖,𝑡 −

0,207𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠_𝑝𝑙𝑖,𝑡 + 0,080𝑎𝑡𝑜_𝑛_𝑐𝑜𝑜𝑝𝑖,𝑡  + 𝑢𝑖,𝑡      (14) 
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Quanto à liquidez interna, é esperado que quanto menor a dependência das 

contas a receber (maior liquidez interna), melhor é seu desempenho.  

A presença maior proporcionalmente de fundos e reservas no patrimônio 

líquido, influenciou também negativamente no desempenho da cooperativa, 

sugerindo a tese de que, existindo em maior proporção a disponibilidade de capital 

com custo aparente igual a zero, as cooperativas podem não estar sendo criteriosas 

com a escolha de seus projetos quanto ao retorno econômico. 

O impacto negativo do endividamento financeiro também está em linha com a 

interpretação que, quanto maior o custo de capital da cooperativa, pior está sendo 

seu resultado econômico. 

O indicador de ato não cooperativo apresentou impacto positivo, o que pode 

gerar a suspeita de que não seja o melhor estimador para fidelidade e que também 

haja endogeneidade por conta do fato gerador (somente há pagamento do IRPJ no 

caso de resultados positivo), e este pode estar correlacionado com a variável 

dependente. 

Outra interpretação, dado que as variáveis estão com padronizadas, é atribuir 

peso aos parâmetros das variáveis dependentes estatísticamente significativas, 

sendo que, entre endividamento financeiro e relação fundos no patrimônio líquido, 

endividamento financeiro tem impacto 2,7 vezes maior, sugerindo maior atenção e 

discussão sobre o mesmo. 

 

5.3. Discussão: Modelo Geral ou Sem Outliers? 

Comparando as estimativas com e sem outliers, o modelo de efeitos 

aleatórios sem oultiers apresentou resultados mais racional, apontando para a 

necessidade de controlar as observações extremas na estimação dos modelos. No 

entanto, a presença de autocorrelação de primeira ordem (AR(1)) presente nos 

testes faz com que seja necessário uma investigação mais ampla com uso de  

indicadores defasados. 

Seguramente também se faz necessário investigar a presença de 

endogeneidade no modelo proposto e a utilização de outras variáveis, 

especialmente aquelas não financeiras que possam explicar a variável dependente. 
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6 - CONCLUSÃO 

 

Essa dissertação se propôs a realizar um estudo empírico a respeito de 

determinantes de desempenho econômico em cooperativas agropecuárias no Brasil, 

avaliando desempenho econômico de cooperativas entre os anos de 2014 a 2018, a 

partir de dados disponibilizados de cooperativas agropecuárias cujos ingressos 

foram de até um bilhão de reais, disponíveis no Sistema GDA do Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). 

A partir da literatura encontrada, é possível concluir que o desempenho de 

cooperativas deve ser avaliado sob diferentes perspectivas, que envolvem aspectos 

econômicos, financeiros, patrimoniais e aqueles relacionados a características 

particulares dos negócios cooperativos tais como: objetivo de prestação de serviços 

ao associado, fidelidade em sua relação, tamanho (custos de coordenação), 

diversificação e homogeneidade de interesses, dentre outros. 

Considerando o retorno dos investimentos como variável dependente, que 

traduz o desempenho econômico da cooperativa, foi possível inferir que este é 

afetado pelas variáveis de liquidez interna, endividamento financeiro, relação de 

fundos e reservas no patrimônio líquido e a presença de imposto de renda pessoa 

jurídica (proxy para ato não cooperativo e fidelidade). 

O modelo que exclui as observações extremas pelo critério de padronização 

das variáveis e exclusão daquelas iguais ou maiores a três desvios padrão 

apresentou resultados mais coerentes, selecionado o estimador de efeitos aleatórios 

por apresentar melhores prorpiedades, sugerindo que endividamento financeiro total 

e a relação de fundos e reservas sobre o patrimônio líquido, têm impacto negativo 

no desempenho ecônomico, respresentado pelo retorno dos investimentos, nas 

cooperativas durante o período analisado, enquanto a liquidez interna e presença de 

ato não cooperativo tiveram impacto positivo. Todavia se faz importante aprofundar 

a discussão a respeito da endogeneidade dos regressores, como o caso da 

presenção do ato não cooperativo. 

De acordo com os resultados apresentados e discutidos, sugere-se o 

aprefeiçamento do trabalho a partir da base de dados que possa contribuir ainda 

mais para o entendimento dos determinantes do desempenho econômico em 

cooperativas agropecuárias apresentados. 
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Uma das sugestões é a utilização de variáveis instrumentais que possam 

controlar endogeneidade dos regressores com a variável dependente e entre si. 

Para controlar os efeitos de correlação cruzada, realizar análises controlando 

características tais como: localização geográfica e segmento (cadeia produtiva) em 

que a cooperativa está inserida. Além disso a inclusão de variáveis explicativas 

relacionadas ao ambiente de negócios tais como preços e indicadores 

macroecômicos. 

Quanto mais se conhece e é uniforme o grupo para análise, maior a 

possibilidade de obter-se modelos mais representativos, considerando que o 

desempenho econômico e social das cooperativas é determinado por inúmeras 

transações individuais e acumulação de eventos aleatórios. 

Especialmente com relação às variáveis não financeiras, tais como  

diversificação, tamanho da cooperativa, capacidade de prestação de serviços 

(relação quantidade de associados por quantidade de funcionários), expansão 

geográfica (quantidade de associados) e a presença de agroindústria, apesar não 

terem se mostrado estatísticamente significativas, não se deve deixar de ampliar a 

investigação quanto à sua significância, uma vez que pode-se utilizar proxies mais 

diretamente relacionadas às variáveis, o que não foi possível com a amostra 

utilizada.  

Além disso, as diferenças ao comparar os modelos com e sem a presença de 

outliers indicam a necessidade de aprofundamento na origem da base de dados e a 

padronização dos lançamentos.  

Esse trabalho mostrou ser possível a utilização da análise de dados em painel 

para construir modelos de desempenho para cooperativas agropecuárias no Brasil, e 

que esses modelos podem ser melhorados, aumentando a capacidade de escolha 

dos regressores, extraindo mais variáveis explicativas dos termos de erro e 

melhorando as propriedades dos modelos para melhores conclusões. 

 



69 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BALTAGI, B., LI, Q. A Joint Test for Serial Correlation and Random Individual 
Effects. Statistics and Probability Letters, 1991. 
 

BNDES. BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Porte de 
Empresa. Disponível em 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/porte-de-
empresa. Acesso em: 18 de fevereiro de 2020. 
 

BRASIL, Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Define a Política 
Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, 
e dá outras providências. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5764.htm. Acesso em: 18 de fevereiro de 
2020. 
 

BREUSCH, T.S., PAGAN, A.R. The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to 
Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 47: 239–53, 
1980. 
 

BRIGHAM, E. F., EHRARDT, M.C. Administração Financeira: teoria e prática. 
Tradução da 14ª edição norte-americana, 3ª edição brasileira, São Paulo: Cengage 
Learning, 2016. 
 

BIALOSKORSKI NETO, S. Agribusiness cooperativo. ln: ZILBERSZTAJN, D., 
NEVES, M. P. O. Economia e gestão de negócios agroalimentares. São Paulo: 
Pioneira, 2000. p. 235-253. 
 

———. Aspectos Econômicos das Cooperativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 
2006. 
 

CARVALHO, F. L. DE; BIALOSKORSKI NETO, S. Indicadores de Avaliação. de 
Desempenho Econômico em Cooperativas Agropecuárias: Um Estudo Em 
Cooperativas Paulistas. Organizações Rurais & Agroindustriais. Lavras, v.10, n.3, 
p. 420-437, 2008. 
 

CECHIN, A. Cooperativas brasileiras nos mercados agroalimentares 
contemporâneos: limites e perspectivas. In: BUAINAIN, A. M.; ALVES, E.; SILVEIRA, 
J. M.; NAVARRO, Z. (Ed.). O mundo rural no Brasil do século 21: a formação de 
um novo padrão agrário e agrícola – Brasília, DF: Embrapa, 2014. p. 581-507. 



70 

CROISSANT Y., MILLO G. Panel Data Econometrics in R: The plm Package, 
Journal of Statistical Software, 2008. 
 

GIMENEZ, R. M. T., URIBE-OPAZO, M. A. Previsão de insolvência de 
cooperativas agropecuárias por meio de modelos multivariados. Revista FAE, 
Curitiba, v. 4, n. 3, p. 65-78, set./dez. 2001. 
 

HONDA, Y. Testing the Error Components Model with Non–Normal 
Disturbances Review of Economic Studies 52: 681–90, 1985. 
 

IBGE, Censo agropecuário: resultados definitivos, Rio de Janeiro, v. 8, p.1-105, 
2019 
https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/pdf/coop
erativas.pdf. Acesso em 18 de fevereiro de 2020. 
 

KOSLOVSKI, J. P. Autogestão nas cooperativas: liberdade com 
responsabilidade. 3. ed. Curitiba, SESCOOP-PR, 2004. 
 

LIMA, L. F., CALGARO, R. Desempenho Financeiro das Cooperativas 
Agropecuárias Paranaenses: Uma Abordagem de Dados em Painel. In: V 
Congresso de Ciências Sociais Aplicadas, v.2, n.1, 2014. 
 

LAZZARINI, S. G.; BIALOSKORSKI NETO, S.; CHADDAD, F. R. Decisões 
Financeiras em Cooperativas: Fontes de Ineficiência e Possíveis Soluções. Gestão 
e Produção, v.6, n.3, p. 257-268, dez. 1999. 
 

LAUERMANN, Gerson José; Análise de desempenho em cooperativas 
agropecuárias: avaliação do equilíbrio entre as perspectivas econômico-
financeiras econômico-sociais. 2016. 125 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de 
Cooperativas) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2016. 
 

LAUERMANN, G. J.; SOUZA, A. K.; MOREIRA, V. R.; SOUZA, A. Desempenho 
econômico-financeiro de cooperativas: o caso do programa monitoramento da 
autogestão das cooperativas agropecuárias do Paraná. Revista de Gestão e 
Organizações Cooperativas – RGC. Santa Maria, RS, v.3, n.6, jul. /dez. 2016  
 

MATARAZZO, D. C. Análise Financeira de Balanços. 7ª. Ed. São Paulo: Atlas. 
2010. 
 



71 

MENEGÁRIO, Alexandre Hattnher. Emprego de indicadores sócio econômico na 
avaliação financeira de cooperativas agropecuárias. 2000. 121 f. Dissertação 
(Mestrado em Economida Aplicada) – Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz, Piracicaba, 2000. 
 

ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, Anuário do 
cooperativismo brasileiro, 3ª versão, atualizada em 05 de agosto de 2019. 
Disponível em https://somoscooperativismo.coop.br/publicacao/53/anuario-do-
cooperativismo-brasileiro-2019. PINDYCK, R. S. e RUBINFELD, D. L. 
Microeconomia 8ª edição. São Paulo, Pearson Education do Brasil, 2013. 
 

PEIXE, J. B.; PROTIL, R. M. Avaliação da Eficiência das Cooperativas 
Agroindustriais Paranaenses: uma abordagem econômica e social utilizando DEA. 
In: XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e 
Sociologia Rural, 2008, Rio Branco, AC. Anais do XLVI Congresso da Sociedade 
Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Rio Branco - AC: 
[s.n.], 2008. 
 

PESARAN, M.H. General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in 
Panels, 2004. 
 

PIVOTO, D.; et al. Análise dos perfis financeiro e estrutural das cooperativas 
agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. Ensaios FEE, Porto Alegre, v. 
35, n. 1, p. 249-266, jun. 2014. 
 

SABADIN, Anderson Léo. Análise de indicadores contábeis para avaliação de 
desempenho favorável - um estudo nas cooperativas do Estado do Paraná. 
2006. 258 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-
Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau, 
Blumenau, 2006. 
 

SANTOS, N.S.; NEVES, M.C.R.; Eficiência social e econômica: Uma análise das 
cooperativas agropecuárias de Minas Gerais Revista de Gestão e Organizações 
Cooperativas – RGC, RGC – Santa Maria, RS, Vol. 6, Nº 11, 1º Sem. 2019. 
 

SÃO JOSÉ, João Antonio Brilhante de. Indicadores de avaliação de desempenho 
de cooperativas agropecuárias do Estado de Minas Gerais. 2017. 72f. 
Dissertação (Mestrado em Extensão Rural) - Universidade Federal de Viçosa, 
dezembro de 2017.  
 



72 

SERIGATI, Felippe Cauê. Fidelidade e governança corporativa em cooperativas: 
um estudo empírico com as cooperativas paulistas. 2008. 121f. Dissertação 
(Mestrado em Economia) - Escola de Economia de São Paulo, 2008. 
 

WOOLDRIDGE, J.M. Econometric Analysis of Cross–Section and Panel Data. MIT 
press. 2002. 
 

———. Econometric Analysis of Cross–Section and Panel Data. MIT press. 2010. 
 

_____. Introdução à Econometria: uma abordagem moderna, Tradução da 6ª 
edição norte-americana, São Paulo, 848p., Cengage Learning, 2016. 
 

ZDANOWICZ, J. E. Gestão Financeira para cooperativas: enfoque contábil e 
gerencial. São Paulo, SP, 262p. Editora Atlas S.A., 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

ANEXO  
 

Tabela de Correlação das Variáveis 

 

roi_p liqui_inter endivi_finan_total_p fundos_pl indice_auto_fin ciclo_fin hhi tamanho ato_n_coop associ_func qntde_associados agroind central_dummy

roi_p 1,000

liqui_total 0,156

liqui_inter 0,208 1,000

endivi_finan_total_p 0,200 -0,019 1,000

fundos_pl 0,006 -0,042 -0,011 1,000

indice_auto_fin -0,083 -0,331 0,005 0,010 1,000

ciclo_fin 0,005 -0,004 -0,004 -0,015 0,000 1,000

hhi NA NA NA NA NA NA 1,000

tamanho 0,009 -0,043 0,013 0,022 0,004 -0,008 NA 1,000

ato_n_coop 0,049 -0,056 -0,022 0,052 0,040 0,025 NA 0,195 1,000

associ_func -0,039 -0,009 0,048 -0,005 -0,004 -0,004 NA -0,052 -0,041 1,000

qntde_associados -0,072 -0,050 0,045 0,013 0,007 -0,010 NA 0,317 0,098 0,380 1,000

agroind -0,009 -0,051 0,017 0,036 0,011 -0,011 NA 0,296 0,127 -0,059 0,134 1,000

central_dummy -0,004 0,024 -0,001 -0,020 -0,098 0,111 NA 0,010 -0,003 -0,037 -0,087 0,037 1,000


