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RESUMO 

As cooperativas de crédito se caracterizam não apenas como instituições financeiras, mas no 

objetivo de geração de benefícios econômicos aos cooperados. Nesse sentido, a presente 

pesquisa tem como objetivo avaliar a eficiência na intermediação financeira e a eficiência de 

custos na prestação de serviços das cooperativas de crédito no Brasil, a partir de variáveis 

essencialmente contábeis, bem como analisar a evolução temporal da eficiência destas 

cooperativas. Para tal, a pesquisa se utiliza de um processo em duas etapas: 1) aplicação de 

modelos de regressão com dados em painel para verificar quais variáveis apresentam relação 

com os outputs definidos, com a redução de 31 variáveis para 8 variáveis nos dois modelos, e 

2) aplicação do método de análise envoltória de dados (DEA) para obter uma análise da 

eficiência das cooperativas de crédito. Assim, a amostra composta por 315 cooperativas ao 

longo do período de 2007 a 2014, permitiu analisar o nível de eficiência relativa a intermediação 

financeira e custos na prestação de serviços. Os resultados demonstram um alto nível de 

eficiência na intermediação financeira, com baixa variação ao longo do tempo, associado a uma 

baixa eficiência na prestação de serviços, na qual poucas cooperativas se mantiveram eficientes 
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ao longo do tempo. Além disso, as cooperativas com maior eficiência na intermediação 

financeira também foram as de maior eficiência na prestação de serviços. 

 

Palavras-chave: Cooperativismo de Crédito; Eficiência; DEA. 

 

Área Temática: Mercado Financeiro, de Crédito e de Capitais (MFC). 

1. INTRODUÇÃO 

As cooperativas de crédito são instituições financeiras baseadas na cooperação que têm 

se estabelecido mundialmente, as quais, caracteristicamente, atuam na captação e distribuição 

de recursos e nas transferências de valores entre os agentes econômicos e que compõem o 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). Essas organizações são classificadas como instituições 

captadoras de depósitos à vista (BACEN, 2015) e têm uma atividade semelhante à dos bancos 

comerciais, os quais atendem à demanda de crédito de tomadores de recursos e à expectativa 

de captação dos poupadores de recursos e prestam outros serviços a seus correntistas, como de 

cobranças, seguros, transferências, ordens de pagamento, entre outros.  

Conforme McKillop, Glass e Ferguson (2015) a maior força das cooperativas de crédito 

decorre do fato de sua filosofia e objetivos básicos terem um apelo mundial vindo de uma gama 

diversificada de pessoas que veem vantagem em alcançar uma maior autossuficiência na gestão 

dos seus assuntos financeiros. Considerando que estas organizações estão entre os demais 

seguimentos de cooperativas, há o entendimento de que as mesmas existem para atender aos 

objetivos sociais e econômicos das pessoas que compõem a sua filiação e de que o dinheiro 

excedente gerado pelas atividades de negócios pertencem a seus membros (Mckillop & Wilson, 

2011), apesar de o principal benefício dever estar atrelado às operações entre o cooperado e a 

cooperativa, no caso, às operações de captação e aplicação de recursos e consumo de serviços. 

Considera-se que o excedente pertence aos membros pelo fato de a destinação do mesmo, 

depois de feitas as destinações legais obrigatórias, ser votada e decidida em Assembleia Geral. 

O desempenho e a eficiência das cooperativas de crédito têm sido avaliados em 

diferentes dimensões por diversos autores, dentre estes Vilela, Nagano e Merlo (2007); Ferreira, 

Gonçalves e Braga (2007); Cook e Bala (2007); Glass, McKillop, Rasaratnam (2010); Silva, 

Gollo e Rodrigues Junior (2013). Alguns desses estudos propõem métodos de avaliação de 

eficiência ou de desempenho partindo de variáveis operacionalizadas para representação do 

conceito, de forma a buscarem resultados que indiquem um desempenho eficiente ou ineficiente 

destas organizações através de modelos de medição de eficiência global, eficiência de preços, 

eficiência técnica, entre outras abordagens.  

Porter e Scully (1987) afirmam a existência de uma linha comum de que a eficiência 

resulta da escolha apropriada dos objetivos da cooperativa e é mensurada por igualar os 

benefícios marginais para a associação de cooperação com os custos marginais da cooperativa, 

ou seja, o benefício de se associar com o custo adicional que a cooperativa gera.  

Assim, tendo as cooperativas de crédito o objetivo principal de gerar de benefícios para 

os cooperados, o presente estudo teve por objetivo avaliar a eficiência na intermediação 

financeira e a eficiência de custos na prestação de serviços das cooperativas de crédito no Brasil, 

a partir de variáveis contábeis, quanto à atuação das mesmas em benefício dos cooperados, nos 

últimos anos. 

Dessa maneira, o presente estudo visa responder a seguinte questão de pesquisa: qual o 

nível de eficiência na intermediação financeira e prestação de serviços bancários das 

cooperativas de crédito brasileiras ao longo do tempo? 



 

 

Apesar de alguns estudos realizados no Brasil abordarem a avaliação da eficiência das 

cooperativas de crédito considerando a perspectiva do cooperado, destaca-se a importância de 

se considerar outros aspectos ainda não inclusos nestas pesquisas –  as quais se concentraram 

predominantemente na utilização da variável operações de crédito praticadas pelas 

cooperativas, como o principal benefício socioeconômico oferecido pelas mesmas –  além de 

se considerar a vertente de atuação destas organizações voltada para a prestação de outros 

serviços bancários, e também de se considerar variáveis relacionadas aos preços praticados por 

essas organizações, utilizadas em trabalhos da literatura internacional. 

Neste sentido, os resultados do presente estudo contribuem para a literatura atual nos 

seguintes aspectos: i) compõem os estudos que avaliam a eficiência das cooperativas de crédito 

na perspectiva da geração de benefícios aos cooperados no Brasil, ii) compõem os estudos que 

utilizam variáveis que representam os benefícios nos aspectos política de preços, prestação de 

serviços e capacidade de geração de sobras, adicionando proxies já utilizadas na literatura 

internacional, e iii) proporcionam uma análise temporal da evolução da eficiência neste setor. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Barton (1989) considera que os membros de uma cooperativa se associam às mesmas 

por razões econômicas, as quais foram o alicerce para a construção do conceito de eficiência 

utilizado neste trabalho. 

Os benefícios de valor econômico incluem serviços, produtos e preços disponíveis para 

os patronos que compram de ou vendem para a cooperativa (Barton, 1989). No caso das 

cooperativas de crédito, especificamente, Rubin, Overstreet, Beling e Rajaratnam (2013), 

consideram que a qualidade de associado dá aos cooperados o direito aos potenciais benefícios 

monetários de preços competitivos de empréstimos, depósitos ou serviços. Para Barton (1989), 

os benefícios incluem ainda a distribuição do lucro líquido para os patronos elegíveis ou 

participantes na forma de “restituições de patrocínio”; os dividendos sobre o capital investido 

pagos para os proprietários (cooperados); e os salários pagos aos empregados. Para o autor, por 

serem os membros que organizam e controlam as cooperativas, normalmente são para eles que 

os benefícios são distribuídos. 

Dessa forma, assume-se no presente trabalho que as cooperativas de crédito, assim como 

as demais cooperativas, são capazes de gerar benefícios econômicos aos cooperados através de 

três práticas. A primeira delas, a política de preços, a qual Emmons e Schmid (2000) tratam 

como duas práticas separadas, pressupõe que cooperativa deve buscar: 1) o fornecimento de 

maior taxa de retorno aos depósitos; e 2) a cobrança de menor taxa de juros pelos empréstimos. 

A segunda delas, a prestação de serviços, se refere ao fornecimento de outros serviços, comuns 

em bancos comerciais, com taxas presumidamente mais baixas do que em outras instituições 

financeiras. A terceira e última prática, a qual também é considerada por Emmons e Schmid 

(2000), se refere à distribuição de sobras, as quais, quando são apuradas e depois de feitas as 

destinações legais obrigatórias, podem ser rateadas proporcionalmente aos atos cooperativos 

dos cooperados no exercício, conforme for decidido em Assembleia Geral. 

Ao aceitar poupanças de membros, a cooperativa de crédito tem características de uma 

cooperativa produtora, enquanto que, ao fornecer empréstimos para membros, têm 

características de cooperativas de consumo (Fried, Lovell & Eeckaut, 1993; Taylor, 1971). Isso 

sugere que os interesses dos membros poupadores, altas taxas de juros sobre os depósitos, estão 

em conflito com os interesses dos membros mutuários, baixas taxas de juros sobre os 

empréstimos. Para Fried, Lovell e Eeckaut (1993) a falta de unanimidade de interesses torna 

modelos cooperativos de produtores e modelos cooperativos de consumo, ambos os quais 

assumem conformidade entre os objetivos dos membros e também um grupo de não-membros 



 

 

para explorar em um esforço para atingir esses objetivos, inapropriados quanto ao 

comportamento de cooperativas de crédito.  

Assim, uma vez que os interesses dos membros poupadores são nem mais e nem menos 

importantes que os interesses dos membros mutuários é desejável que se evite atribuir, a priori, 

pesos para serviços de poupança e para serviços de empréstimos que uma cooperativa de crédito 

oferece aos seus membros (Fried, Lovell & Eeckaut, 1993). Ou seja, a princípio, ambos os 

serviços têm a mesma importância em termos de intermediação financeira. 

Não deixam de existir, no entanto, modelos sobre o comportamento de cooperativas de 

crédito que colocam forte ênfase sobre como o equilíbrio na distribuição de benefícios entre 

seus membros mutuários e poupadores é alcançado, alguns dos quais apresentados por 

McKillop e Wilson (2011). Conforme o autor, a abordagem de Taylor (1971), a qual foca na 

extensão para a qual as cooperativas de crédito balanceiam os interesses de membros 

poupadores e captadores, cria um problema, já que enquanto os membros poupadores querem 

o maior retorno possível sobre o capital investido, os membros captadores querem o menor 

custo possível no consumo de crédito.  

Apesar de em uma cooperativa de crédito haver, declaradamente três possibilidades de 

usuários:  o captador de recursos, o aplicador de recursos e o captador e aplicador de recursos; 

os aspectos econômicos dos conflitos nessas cooperativas são um problema menos agudo do 

que em uma cooperativa comum (Taylor, 1971). O primeiro motivo apontado pelo autor é que 

é que embora existam similaridades em relação aos conflitos entre atuais e novos captadores de 

recursos e entre atuais e novos poupadores de recursos, a relação entre atuais captadores e novos 

poupadores e entre atuais poupadores e novos captadores é de complementaridade. Isso porque, 

a demanda por empréstimos de longo prazo representa a fonte máxima de recurso para 

pagamento de juros aos poupadores, enquanto os recursos dos poupadores são a fonte de custo 

mais baixo para os recursos emprestados (Taylor, 1971).  

O segundo motivo apresentado por Taylor (1971) é que nas cooperativas de crédito, 

embora inicialmente os membros se unam com o propósito de ou emprestar ou poupar, 

normalmente fazem um pouco das duas operações enquanto estão associados à cooperativa, de 

forma que o princípio da autoajuda é provável de predominar sobre o interesse próprio. 

Dado o objetivo de atuação em prol do benefício dos cooperados e a coexistência de 

membros captadores e aplicadores, entende-se que a cooperativa de crédito terá uma maior 

eficiência na geração de benefícios aos cooperados, em termos de intermediação financeira, se 

ela buscar o melhor interesse aos dois tipos de membros. Ou seja, se ela buscar oferecer um 

maior retorno para os aplicadores e uma menor taxa de captação para os mutuários de uma 

forma neutra, ainda que dessa forma não seja possível fornecer os benefícios máximos de preços 

para os usuários unicamente poupadores ou captadores. Tal fator, justifica considerar-se no 

presente estudo duas práticas relacionadas à geração de benefícios econômicos aos cooperados 

relacionadas à política de preços, as quais também foram utilizadas para a avaliação de 

eficiência aqui realizada, conforme apresentado na seção de metodologia. 

Essa ideia parece corroborar com a análise teórica de McKillop e Wilson (2011) sobre 

o trabalho de Taylor (1971), de que as cooperativas de crédito neutras, ou seja que buscam o 

benefício simultâneo dos membros captadores e aplicadores de recursos, são mais eficientes. 

Para os autores, a neutralidade é menos provável à criação de incentivos para as cooperativas 

de crédito desencorajarem a participação de novos membros e, portanto, ajuda a manter a 

vitalidade da instituição.  

No que tange ao desempenho na prestação de outros serviços, não geradores de juros, 

das cooperativas de crédito na geração de benefícios aos cooperados, apesar de a aplicação e a 

captação de recursos serem os principais serviços fornecidos pelas cooperativas aos cooperados 



 

 

como forma de beneficiá-los, como instituições financeiras que são, essas cooperativas podem 

oferecer diversos outros serviços, como de cobrança, custódia, transferência de fundos, abertura 

de contas, entre outros. E uma vez que o objetivo geral que as cooperativas de créditos devem 

buscar é o fornecimento de serviços em benefício dos cooperados, entende-se que a avaliação 

do desempenho nessas organizações deve ser feita considerando esse aspecto. 

Ainda com respeito ao tratamento dado nesta pesquisa relacionado ao conceito de 

prestação de serviços bancários que não a intermediação financeira, é necessário considerar a 

abordagem utilizada neste estudo relacionada à definição de inputs e outputs. Conforme Holod 

e Lewis (2011), em função de diferentes abordagens possíveis para a definição de inputs e 

outputs em instituições financeiras, existe um desacordo entre os modelos atuais de eficiência 

bancária apresentados literatura quanto a utilização da variável depósitos como input ou como 

output dos modelos, o qual dá origem à abordagem da intermediação financeira e à abordagem 

da produção. O presente estudo utiliza a abordagem da produção, na qual os depósitos são 

tratados como um output, por serem vistos como um serviço fornecido por um banco aos seus 

clientes. Para Berger e Humphrey (1997), os depósitos também têm essa característica de output 

porque eles estão associados com uma quantidade substancial de liquidez, de custódia, serviços 

e pagamentos previstos para os depositantes.  

Ainda, considera-se que a necessidade de geração de sobras pela sociedade cooperativa 

não deve ser ignorada, de modo que a organização seja capaz de manter suas atividades.  

Dado que a cooperativa tem a característica do usuário proprietário, ou seja, suas 

operações são realizadas com seus próprios sócios, essa organização não visa a maximização 

do resíduo operacional. Isso ocorre porque nas sociedades cooperativas os “lucros” são 

primeiramente distribuídos na forma de preços reduzidos para quaisquer serviços que a 

organização forneça aos seus cooperados (Milgrom & Roberts, 1992), que exigem vantagens 

operacionais e financeiras na prestação de serviços e nas operações de captação e aplicação de 

recursos.  

No entanto, a apuração de sobras nas cooperativas implica em decisões quanto à 

destinação explícita das mesmas a reservas indivisíveis, ou seja, para a constituição de reservas 

obrigatórias e não obrigatórias (Brasil, 1971), as quais, conforme Barroso e Bialoskorski Neto 

(2010), pertencem a toda a sociedade cooperativa e visam aumentar o patrimônio líquido. A 

apuração de sobras implica também em decisões quanto à devolução aos cooperados, de modo 

que o retorno das sobras líquidas do exercício aos cooperados deve ser feito proporcionalmente 

às operações realizadas pelo mesmo, o que, a rigor, deve ser aprovado em Assembleia Geral. 

Dessa forma, caberá à Assembleia Geral a decisão sobre o reinvestimento das sobras líquidas, 

considerando possíveis perdas financeiras decorrentes de insuficiências na contribuição dos 

associados; ou distribuição das mesmas aos associados.  

Apesar de nas cooperativas a capacidade de geração de sobras ser reduzida, estas 

precisam ter uma geração positiva de resultados que lhes permita uma boa situação financeira 

e sua própria sobrevivência e crescimento. Conforme Quiroga, Bressan e Braga (2005), quanto 

maior a capitalização da cooperativa de crédito, ou seja, a relação entre o patrimônio líquido e 

o passivo real, melhor é a situação financeira da cooperativa. Essa capitalização é permitida, 

em parte, pela apuração e retenção de resultados positivos decorrentes das receitas provenientes 

da atividade das cooperativas. 

Para Bauer (2008), a relação entre a capitalização e a saúde financeira da cooperativa 

ocorre porque as cooperativas de crédito têm seu crescimento limitado às reservas requeridas e 

a única forma de aumentarem essas reservas é através da retenção de ganhos. Embora essa 

retenção adie a alocação do benefício, ela reduz o risco de falência da cooperativa (Rubin, 

Overstreet, Beling & Rajaratnam, 2013). 



 

 

Dessa forma, justifica-se a afirmativa deste estudo de que as cooperativas de crédito 

afetam a renda dos cooperados também através da geração de sobras, assumindo-se para fins 

deste trabalho que existe a prática disseminada de distribuição das mesmas aos cooperados, 

porém a retenção também reverte em benefícios ao cooperado como forma de reinvestimento, 

favorecendo a manutenção das atividades da cooperativa.  

 

3. METODOLOGIA 

Inicialmente apresenta-se os principais aspectos concernentes à técnica utilizada para a 

avaliação de eficiência realizada, seguindo da apresentação e justificativa dos inputs e outputs 

utilizados na construção dos modelos de avaliação de eficiência. 

 

3.1. Análise Envoltória de Dados 

O presente estudo utilizou como técnica para a avaliação da eficiência das cooperativas 

de crédito no Brasil a Análise Envoltória de Dados (DEA). Conforme Cook e Seiford (2009), a 

ideia original desta técnica era elaborar uma metodologia por meio da qual dentro de um 

conjunto de unidades de tomada de decisão comparáveis (DMU’s - Decision Making Units) 

aquelas que exibissem melhores práticas pudessem ser identificadas de modo a formarem uma 

fronteira eficiente.  

Desta forma, a eficiência mensurada através de DEA reflete a habilidade de uma DMU, 

a partir de um dado um conjunto de insumos, obter o máximo produto ou, diferentemente, a 

partir de um dado um nível de produto, obter a menor utilização de insumos (Ferreira, 2005), 

considerando sua medida em relação às DMU’s componentes da fronteira de eficiência através 

da identificação de pontos de referência contra os quais tais unidades ineficientes podem ser 

comparadas (Cook & Seiford, 2009). 

Um dos requisitos para a utilização da técnica é que as DMU’s analisadas devem 

pertencer a um conjunto homogêneo, ou seja, que realiza as mesmas tarefas, com os mesmos 

objetivos e que opera na mesma indústria, dadas as mesmas condições de mercado (Soares 

Mello, Ângulo Meza, Gomes & Biondi Neto, 2005), sendo cada DMU representada por um 

conjunto de S outputs e um conjunto de M inputs.  

Dado que a presente pesquisa tem por objetivo a avaliação de eficiência das cooperativas 

de crédito brasileiras dentro de seu próprio grupo em relação às que apresentarem as “melhores 

práticas” em benefício aos cooperados, a técnica DEA é aplicável ao problema de pesquisa. 

Além disso, diante das diferentes variáveis definidas como representativas dos benefícios 

gerados aos cooperados, devido às cooperativas de crédito produzirem múltiplos produtos a 

partir das atividades de captação e aplicação e da prestação de outros serviços, justifica-se a 

adequação da técnica.  

Para os fins deste estudo, o modelo de análise envoltória de dados utilizado é o VRS 

(Variable Returns to Scale), também conhecido por BCC, o qual considera retornos variáveis à 

escala. A escolha do modelo é justificada pelo fato de a tecnologia utilizada para pequenas e 

grandes organizações ser diferente. Conforme Coelli, Rao, O´Donnell e Battese (2005), a 

suposição CRS é apropriada quando todas as firmas operam na escala ótima, o que não é o caso 

da amostra em estudo, que não separou as cooperativas por tamanho, nem por outro critério 

relacionado à escala de produção. Para o cálculo da eficiência das organizações foi utilizada a 

orientação DEA para outputs, considerando que as cooperativas eficientes, dados os insumos 

disponíveis, produzirão o maior produto possível em relação às demais.   

Quanto aos resultados de eficiência calculados, o escore de eficiência das DMU’s 

condiciona valores que passam a variar de 0 à 100, sendo que um escore igual a 100 é 

interpretado como a máxima eficiência relativa e indica que a DMU em referência é 



 

 

benchmarking para as demais do grupo analisado. Já os escores menores do que 100 revelam 

ineficiência relativa, sendo que o grau de ineficiência relativa é dado por (
100

𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒
− 1) x 100, o 

qual indica, no caso do modelo DEA BCC orientado para outputs, a proporção de aumento no 

produto que a DMU ineficiente poderia ter, mantendo a quantidade de insumos, quando 

comparada às DMU’s de referência. 

 

3.2. Definição dos outputs dos modelos de avaliação de eficiência 

As variáveis selecionadas seguem a literatura existente relacionada à eficiência e 

desempenho em cooperativas de crédito, de modo que buscou-se refletir as formas como a 

cooperativa é capaz de afetar a renda do cooperado, gerando benefícios ao mesmo, conforme 

apresentado na Quadro 1: 

 
Quadro 1 - Outputs dos modelos de avaliação de eficiência 

Outputs para a avaliação 

da eficiência quanto à 

intermediação financeira 

Taxa de juros sobre 

empréstimos 

Renda de Operações de Crédito

Operações de Crédito
 

Taxa de juros sobre 

depósitos 

Despesa de Captação

Depósitos à Vista + Depósitos sob Aviso + 

Depósitos a Prazo + Obrigações por Depósitos

 Especiais e de Fundos de Programas  

 

Volume de operações de 

crédito com cooperados 

Operações de Crédito

Total Geral do Ativo
 

Volume de captações de 

depósitos com 

cooperados 

Depósitos

Total Geral do Ativo
 

Resultado bruto da 

intermediação financeira 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

Total Geral do Ativo
 

Outputs para a avaliação 

da eficiência quanto à 

prestação de serviços 

bancários 

Participação da receita de 

prestação de serviços: 

Receita de Prestação de Serviços

Receita Total
 

A eficiência na intermediação financeira reflete a prestação de serviços financeiros e o 

fornecimento dos mesmos a preços mais favoráveis aos cooperados em termos de taxas de 

aplicação e captação de recursos e não desconsidera a necessidade de geração das mesmas a 

partir desta atividade. Esse modelo diferencia-se dos demais apresentados na literatura no Brasil 

por considerar como produtos gerados pelas cooperativas de crédito, provenientes de sua 

atividade de intermediação financeira, variáveis representativas de fatores que beneficiam os 

cooperados captadores e aplicadores de recursos ao afetar a renda dos mesmos e que são levados 

em consideração na literatura internacional. 

A análise da eficiência das cooperativas de crédito na intermediação financeira em 

benefício aos cooperados foi realizada utilizando cinco proxies como variáveis de produto 

(outputs), as quais: 1) Taxa de juros sobre empréstimos, 2) Taxa de juros sobre depósitos, 3) 

Volume de operações de crédito com cooperados, 4) Volume de captações de depósitos com 

cooperados e 5) Resultado bruto da intermediação financeira. 

O fato de os cooperados já serem associados à sua unidade de crédito, capitalizando-a 

continuamente, facilita a redução do spread da cooperativa – presume-se, no que tange às 

operações com cooperados – e a melhor exploração de sua capacidade operacional (Ferreira, 



 

 

Gonçalves & Braga, 2007). Dessa forma, no presente estudo, seguindo Fried, Lovell e Eeckaut 

(1993), Wheelock e Wilson (2013) e Frame et al. (2003), utilizou-se como proxies da política 

de preços na atividade de intermediação financeira das cooperativas de crédito a taxas de juros 

sobre empréstimos (1) e a taxas de juros sobre depósitos (2) como variáveis do tipo output na 

prestação de serviços de intermediação financeira.  

No que tange à aplicação e captação de recursos, estes são os principais serviços 

fornecidos pela cooperativa, os quais devem ser maximizados em benefício dos cooperados. 

Assim, a análise dos indicadores Volume de operações de crédito com cooperados (3) e Volume 

de captações de depósitos com cooperados (4) considera que quanto maiores forem, melhor é a 

cooperativa em sua autossuficiência. 

A variável Volume de operações de crédito com cooperados é comumente utilizada 

como variável do tipo output nos estudos que avaliam a eficiência de cooperativas de crédito – 

como Fried, Lovell e Eeckaut (1993), Ferreira, Gonçalves e Braga (2007), Vilela, Nagano e 

Merlo (2007), Bressan, Braga e Bressan (2010), Silva, Gollo e Rodrigues Junior (2013), 

Wheelock e Wilson (2013), Glass, McKillop, Rasaratnam (2010) e Cook e Bala (2007) –  os 

quais, em geral, a tratam como o principal produto fornecido por essas organizações.  

Já a variável Volume de captações de depósitos com cooperados tem sido utilizada em 

alguns estudos como variável do tipo input e em outros como variável do tipo output para a 

avaliação de eficiência nas organizações em estudo. Entre os trabalhos que buscaram avaliar o 

desempenho de cooperativas de crédito, Pille e Paradi (2002) e Silva, Gollo e Rodrigues Junior 

(2013) utilizam o volume de depósitos como um dos recursos (inputs) disponíveis na 

cooperativa de crédito para a geração de produtos. No entanto, seguindo Fried, Lovell e Eeckaut 

(1993) e Cook e Bala (2007), este estudo utiliza o volume de depósitos como variável do tipo 

output por adotar a abordagem da produção na avaliação de eficiência, pela qual os depósitos 

são considerados como um produto fornecido aos clientes.  

A variável Resultado bruto da intermediação financeira (5) representa a capacidade da 

cooperativa de gerar de resultados positivos para a organização através da atividade de 

intermediação financeira. Esse entendimento da capacidade de geração de sobras como fator 

imprescindível para a manutenção da atividade da cooperativa, apesar de não ser o foco 

principal destas organizações, é corroborado por Ferreira, Gonçalves e Braga (2007).  

A análise da eficiência das cooperativas de crédito na prestação de serviços não 

geradores de juros em benefício dos cooperados foi realizada considerando a capacidade das 

cooperativas de atender a atividade de prestação de serviços bancários, semelhante ao que 

ocorre nas agências bancárias, favorecendo uma maior capacidade de geração de sobras e 

incorrendo em menores custos. A análise, conforme o Quadro 1, foi feita utilizando apenas uma 

proxy como variável output: a Participação da receita de prestação de serviços (6). 

Para Bressan, Braga e Bressan (2011), a importância da receita de prestação de serviços 

reside no fato de que quanto maior a relação entre a prestação de serviços e as despesas 

administrativas, maior é a eficiência da instituição. Assim, buscou-se para fins deste estudo a 

construção de uma proxy dos benefícios gerados aos cooperados através da prestação de 

serviços envolvendo a receita de prestação de serviços da organização, dadas as limitações de 

informação existentes.  

No estudo de Matias et al. (2014) verificou-se que nas organizações cooperativas, no 

ramo do crédito as tarifas cobradas pela administração de recursos, por serviços de conta 

corrente, pela emissão de cartões de crédito, por operações de crédito e garantias fornecidas, 

entre outros serviços prestados aos clientes evoluíram de maneira expressiva nos últimos anos. 

Ainda, quanto maior for a Participação das receitas de prestação de serviços na receita 

total (6) e quanto menores forem as despesas administrativas, melhor será o desempenho da 



 

 

cooperativa, visto que as primeiras contribuirão para manutenção da atividade da cooperativa, 

através do aumento da capacidade de geração de sobras.  

Conforme pode-se observar, o presente estudo inclui duas proxies – o Resultado bruto 

da intermediação financeira (5) e a Participação da receita de prestação de serviços (6) – 

representando a capacidade de geração de sobras das cooperativas, assumindo que existe no 

Brasil a prática disseminada de distribuição de sobras aos membros, de modo a afetar 

diretamente a renda dos cooperados, e que a retenção também reverte em benefícios ao 

cooperado como forma de reinvestimento. 

 

3.3. Composição da amostra 

O estudo utilizou como estratégia de pesquisa a análise de dados contábeis secundários 

a partir da técnica de Análise por Envoltória de Dados (DEA), através da qual foram construídos 

os índices de eficiência das cooperativas de crédito, analisadas no nível organizacional.  

A base de dados inicial é composta pelas cooperativas de crédito componentes do banco 

de dados do Banco Central do Brasil que apresentaram operações em todo o período de 2007 a 

2014, totalizando 1.068 cooperativas de crédito. Apesar da pesquisa ter por objetivo a avaliação 

da eficiência na perspectiva da geração de benefícios ao cooperado, não se teve acesso aos 

dados dos cooperados, de modo que a avaliação é feita a partir dos dados contábeis das 

organizações cooperativas, porém que são capazes de representar a geração destes benefícios 

aos cooperados.  

O processo de composição da amostra é resumido da Tabela 1, a seguir: 

 
Tabela 1 – Composição da amostra 

Amostra inicial de cooperativas de crédito  

Cooperativas de crédito da base de dados do Banco Central com operações em todo o período 1.068 

(-) Cooperativas sem dados disponíveis para cálculo dos indicadores (282) 

(=) Amostra inicial balanceada para a aplicação de dados em painel 786 

(-) Cooperativas com características de outlier                                                                                      (433) 

(=) Amostra após a eliminação de outliers 353 

(-) Cooperativas que apresentaram valores negativos (5) 

(-) Cooperativas que apresentaram valor 0 (zero) para a variável Participação da Receita de 

Prestação de Serviços 
(33) 

(=) Amostra final para a avaliação de eficiência 315 

 

A eliminação das cooperativas identificadas como prováveis outliers ocorreu no sentido 

de não prejudicar os resultados das regressões com dados em painel e de adequar a amostra ao 

uso da técnica de Análise por Envoltória de Dados, a qual é sensível a esse tipo de observação. 

Esse fator limita a pesquisa no sentido de que os resultados serão referentes apenas à faixa de 

cooperativas da amostra final após a eliminação dos prováveis outliers, cujas estatísticas 

descritivas dos principais conjuntos de contas são apresentadas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Estatísticas descritivas da amostra final 

Estatísticas 
 Circulante e 

Realizável LP 
Permanente Total Geral do Ativo 

Circulante e Exigível a 

Longo Prazo 

Média  36.875.141 1.693.577 142.942.817 30.567.926 

Mediana  17.923.504 960.131 69.056.252 14.939.763 

Desvio padrão  47.403.171 1.998.699 185.421.285 40.892.194 

Mínimo  1.049.212 11.067 3.555.562 769.226 

Máximo  298.428.347 16.286.264 1.308.177.118 270.001.377 

Contagem  2.520 2.520 2.520 2.520 



 

 

Estatísticas 
 
Patrimônio Líquido 

Total Geral do 

Passivo 

Contas de Resultado 

Credoras 

Contas de Resultado 

Devedoras 

Média  7.510.165 142.942.817 8.934.135 (7.895.433) 

Mediana  3.782.303 69.056.252 4.412.254 (3.668.153) 

Desvio padrão  8.872.691 185.421.285 11.311.600 10.383.243 

Mínimo  145.570 3.555.562 81.555 (69.582.106) 

Máximo  48.409.368 1.308.177.118 73.825.161 (95.023) 

Contagem  2.520 2.520 2.520 2.520 

 

Os indicadores que afetam o desempenho na atividade de intermediação financeira e na 

atividade de prestação de serviços bancários das cooperativas em estudo, considerando que esse 

desempenho é representado pelas variáveis outputs selecionadas e descritas com base na 

literatura, foram verificados a partir da avaliação do impacto dos indicadores contábeis-

financeiros selecionados para concorrer como variáveis do tipo input no modelo.  

Assim, um conjunto de indicadores comumente utilizados para avaliação de atividades 

bancárias foram aplicados para avaliar sua significância no desempenho das cooperativas de na 

geração de benefícios aos cooperados. Para isso foram utilizadas regressões com dados em 

painel para cada modelo de avaliação, sendo que as variáveis output foram utilizadas como 

variáveis dependentes e os indicadores selecionados como variáveis independentes. 

Ressalta-se que não foi dado, para fins dessa pesquisa, um tratamento específico às 

cooperativas que possam ter sofrido incorporações, que tenham descontinuado sua atividade ou 

que tenham mudado seu perfil para o de livre admissão durante o período em análise. Aponta-

se, desta forma, esse fator como limitador da pesquisa.  

3.4. Variáveis inputs dos modelos de avaliação de eficiência 

Estudos recentes têm utilizado para a avaliação de eficiência variáveis que já vêm sendo 

utilizadas em modelos preestabelecidos, enquanto o presente estudo busca expandir os estudos 

de eficiência nas organizações cooperativas verificando que outras variáveis também merecem 

atenção quando se fala em desempenho. 

Os indicadores que afetam o desempenho na atividade de intermediação financeira e na 

atividade de prestação de serviços bancários das cooperativas em estudo, considerando que esse 

desempenho é representado pelas variáveis outputs selecionadas e descritas nas subseções 

anteriores, foram verificados a partir da avaliação do impacto dos indicadores contábeis-

financeiros selecionados para concorrer como variáveis do tipo input no modelo.  

Inicialmente, foram calculados 31 indicadores considerados relevantes e comumente 

utilizados para a avaliação da atividade bancária: Capitalização, Alavancagem, Imobilização, 

Captação por Floating, Exigibilidades Tributárias e Trabalhistas, Aplicações em Operações de 

Crédito, Aplicações em Tesouraria, Cobertura com Serviços, Custo de Captação, Custo 

Administrativo, Participação do Resultado de Outras Receitas Operacionais, Geração 

Operacional de Rendas, Eficiência Operacional, Margem Operacional, Créditos Não 

Problemáticos, Inadimplência, Insolvência, Provisionamento, Comprometimento do 

Patrimônio Líquido Ajustado, Comprometimento do Patrimônio Líquido Seco, Captação por 

Depósitos a Vista e Poupança, Captação por Depósitos a Prazo, Participação das Receitas de 

Operação de Crédito e Arrendamento Mercantil, Participação do Resultado de Tesouraria, 

Spread, Liquidez Geral, Descasamento Ativo, Descasamento Passivo, Despesas 

Administrativas/Total Geral do Ativo, Sobras Líquidas/Total Geral do Ativo, e Rentabilidade 

do Ativo. 

Para evitar problemas de multicolinearidade, foram eliminados indicadores que 

apresentaram correlação de Spearman superior a |0,80|, devido não-normalidade em algumas 



 

 

das variáveis utilizadas, resultando em 14 indicadores restantes. Posteriormente, o teste VIF 

(Variance Inflation Factor) corrobora a ausência de multicolinearidade. 

Para seleção das variáveis inputs utilizadas no modelo foram definidas como aquelas 

significativas a 99% de significância nos resultados das regressões com dados em painel e que 

influenciam pelo menos uma das variáveis dependentes com o sinal adequado aos objetivos da 

cooperativa (por exemplo, mais eficiente será a cooperativa quanto menor for a taxa de juros 

sobre empréstimos, desta forma, foram definidas como inputs as variáveis que afetaram o 

output com sinal negativo).  

Para todas as variáveis dependentes deste modelo verificou-se pelo teste de Chow que 

foi rejeitada a hipótese nula de que “os grupos têm um intercepto comum”. Pelo teste de 

Breusch-Pagan verificou-se que a variância dos resíduos rejeita a hipótese nula de que a 

“variância do erro de unidade-específica = 0”, de modo que o modelo POLS não é indicado. O 

teste de Hausman também rejeita a hipótese nula de que “as estimativas GLS são consistentes”, 

indicando que o modelo de efeitos aleatórios não é indicado, neste caso, considerando o 

indicativo de Wooldridge (2008) de que o modelo de efeitos fixos é preferível. 
  



 

 

Tabela 3 – Resultados das regressões com dados em painel 
 

Modelo de Intermediação financeira 

Modelo de 

prestação de 

serviços 

bancários 

Indicadores 

significativos para 

composição dos 

modelos 

Tx juros sobre 

empréstimos 

Tx de juros sobre 

depósitos 

Volume de Op. 

Crédito com 

Cooperados 

Volume de 

Captações de 

Depósitos com 

Cooperados 

Resultado 

Bruto da 

Intermediação 

Financeira 

Participação da 

Receita de 

Prestação de 

Serviços 

Constante -+9,76655e+09 0,161095 0,0697621 0,183369 -0,0121091 0,235379 

Aplicações em 

Tesouraria 
   *** -0,212269       

Capitalização   M*** 0,0329965   *** -0,208663     

Imobilização   M*** 0,0178827   *** -0,056198 M*** 0,0030852 M*** 0,042498 

Captação por 

floating 
  *** -0,10889       M*** 0,072994 

Eficiência 

operacional 
  *** -0,0228684 M*** 0,0261345 *** -0,027768 M*** 0,0170609 *** -0,029902 

Participação do 

resultado de outras 

receitas operacionais 

M*** -0,110455 *** -0,0543849 *** -0,069574   *** -0,017472 *** -0,223693 

Margem operacional *** 0,100818 M*** 0,0726487   M*** 0,0490426   M*** 0,147049 

Inadimplência *** 0,0351485   *** -0,023958       

Insolvência *** 0,508263   *** -0,189153   M*** 0,0270948   

Captação por 

depósitos a prazo 
M*** -0,070064 *** -0,0241461 M*** 0,046002 M*** 0,065801     

Descasamento 

passivo 
M*** -0,351679 *** -0,0928804 M*** 0,865781       

Despesa 

administrativa pelo 

ativo total 

*** 2,40137 M*** 0,218882 M*** 2,88737 M*** 3,81923 M*** 0,944032 M*** 0,803892 

Rentabilidade do 

ativo 
    M*** 1,39255 M*** 1,73647 M*** 0,193536 *** -0,466562 

Participação receita 

de prestação de 

serviço 

M*** -0,21982 *** -0,063166 *** -0,183041   *** -0,073304   

Taxas de juros sobre 

depósitos 
          *** -0,154077 

Taxas de juros sobre 

empréstimos 
          *** -0,089664 

R-quadrado 0,888349 0,600088 0,947134 0,934198 0,963534 0,859767 

P-valor(F) 0,000000 5,5e-298 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
M: Variáveis que afetaram o referido output com o sinal adequado. 

* / ** / ***: significância estatística aos níveis de 1%, 5% e 10%, respectivamente. 

 

A partir dos resultados das regressões, para cada modelo de avaliação de eficiência, e 

das interpretações apresentadas nas mesmas, a Tabela 4, a seguir, apresenta a composição final 

dos modelos:  

Apesar de os indicadores Participação do Resultado de Outras Receitas Operacionais, 

Eficiência Operacional, Margem Operacional, Participação da Receita de Prestação de 

Serviços, terem sido indicados pelos resultados das regressões, os mesmos são indicadores que 

envolvem resultado e que, portanto, não se enquadram na definição de inputs, já que são na 

realidade seriam produtos das atividades das cooperativas. Essa análise culminou na eliminação 

dos mesmos do modelo. Além disso, o indicador Captação por Depósitos a Prazo, inicialmente 

incluído entre os indicadores em análise, também foi eliminado, dado que a abordagem adotada 

no presente trabalho foi a de produção. 



 

 

Tabela 4 – Composição final dos modelos 

Variáveis Inputs Variáveis Outputs 

 

Modelo 1: 

Intermediação 

Financeira 

Modelo 2: 

Prestação de 

Serviços 

 1 2 3 4 5 6 

Capitalização  X     

Insolvência     X  

Descasamento Passivo X  X    

Despesas Administrativas/Total Geral do Ativo  X X X X X 

Imobilização  X   X X 

Captação por Floating      X 

Legenda: 1 - Taxa de Juros sobre Empréstimos; 2 -Taxa de Juros sobre Depósitos; 3 - Volume de 

Operações de Crédito com Cooperados; 4 - Volume de Captações por Depósitos com Cooperados; 5 - 

Resultado Bruto da Intermediação Financeira pelo Total Geral do Ativo; 6 - Participação da Receita de 

Prestação de Serviços; X – Indica que a variável é input de determinada output  

Para cada um dos modelos, de intermediação financeira e de prestação de serviços, os 

indicadores selecionados como inputs de uma das variáveis outputs componentes do mesmo 

entrarão como inputs de cada modelo como um todo, ainda que não tenha sido selecionado para 

outra variável componente do mesmo.  

No Quadro 2 são apresentadas as variáveis inputs finais componentes de cada um dos 

dois modelos de avaliação de eficiência com suas respectivas fórmulas de cálculo. 

 
Quadro 2 – Fórmulas de cálculo dos inputs 

Inputs para a 

avaliação da eficiência 

quanto à 

intermediação 

financeira 

Capitalização 
Patrimônio Líquido

Circulante e Exigível a Longo Prazo
 

Imobilização 
Permanente

Patrimônio Líquido
 

Insolvência 
Operações de Risco Nível E, F, G, H

Classificação da Carteira de Créditos
 

Descasamento 

Passivo 

Depósitos Interfinanceiro s + Obrigações por Operações 

Compromissadas + Relações Interfinanceiras + Obrigações por

  Empréstimos e Repasses +Instrumentos Financeiros Derivativos

Total Geral do Ativo
 

Despesa 

Administrativa/

Ativo Total 

Despesas Administrativas

Total Geral do Ativo
 

Inputs para a 

avaliação da eficiência 

quanto à prestação de 

serviços 

Captação por 

Floating 

Depósitos à Vista + Cobrança e Arrecadação de Tributos e 

Assemelhados
Circulante e Exigível a Longo Prazo

 

Imobilização 
Permanente

Patrimônio Líquido
 

Despesa 

Administrativa/

Ativo Total 

Despesas Administrativas

Total Geral do Ativo
 

 

Observa-se que são componentes do modelo de avaliação de eficiência na intermediação 

financeira como inputs: a Capitalização, a Imobilização, a Insolvência, o Descasamento Passivo 

e a Despesa Administrativa/Total Geral do Ativo. Da mesma forma, o modelo de avaliação de 

eficiência na prestação de serviços inclui como inputs os indicadores Imobilização, Despesas 

Administrativas/Total Geral do Ativo e Captação por Floating. 



 

 

O software utilizado para o processamento dos modelos por análise envoltória de dados 

foi o Frontier Analyst®, ferramenta da Banxia® Software Ltd., Glasgow, Escócia.   

Para facilitar a análise dos dados na análise envoltória de dados e também para permitir 

uma maior discriminação entre as cooperativas, adotou-se a facilidade de multiplicar todas as 

variáveis inputs e outputs por 100.000. Isso permitiu também a adoção da opção fornecida pelo 

software de substituir os zeros por valores decimais (0,01) que não alteram sua classificação 

mas que tornam a solução do modelo possível (Kassai, 2002). Esta facilidade foi adotada pois 

muitas cooperativas apresentaram valor zero para as variáveis Descasamento Passivo e 

Insolvência, e, especificamente, o software utilizado não trabalha com valor zero, apesar de a 

técnica DEA, em geral, ser menos restritiva aos mesmos. 

 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise DEA de diferentes períodos permite a percepção da evolução da eficiência 

relativa das empresas da amostra no tempo. Para a análise dos resultados, foi feito para cada 

ano o ranqueamento das cooperativas por nível de eficiência. Foram agrupadas as cooperativas 

mais eficientes na atividade de intermediação financeira e na prestação de outros serviços 

bancários, de acordo com os conceitos adotados no presente trabalho.  

Na tabela 5 são apresentadas as principais estatísticas descritivas do Modelo 1, de 

eficiência na intermediação financeira. 
 

Tabela 5 – Estatísticas descritivas dos resultados de eficiência - Intermediação Financeira 

Estatísticas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Média 86,37 91,43 87,98 87,03 90,02 88,33 87,75 89,02 

Coeficiente de variação 13,6% 10,4% 12,8% 13,1% 11,1% 12,0% 12,7% 10,7% 

Mínimo 52,60 65,45 53,95 59,08 64,15 60,96 57,47 57,25 

1º quartil 78,35 84,30 79,00 77,68 82,36 79,51 79,28 81,70 

Mediana 85,69 94,07 89,67 87,26 92,12 89,59 87,67 89,26 

3º quartil 100 100 100 100 100 100 100 99,07 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 

Grau de ineficiência 15,8 9,4 13,7 14,9 11,1 13,2 14,0 12,3 

 

Observa-se a partir das estatísticas descritivas uma homogeneidade dos resultados de 

eficiência ao longo dos anos em análise. A média dos resultados de eficiência apresentou seu 

menor valor em 2007, quando foi de 86,37 e seu maior  valor em 2009, quando atingiu 91,43, 

apresentando uma diferença de aproximadamente 5 pontos percentuais. A análise do coeficiente 

de variação também indica baixa dispersão dos resultados, com os dados em cada ano variando 

pouco em torno da média, sendo que tal medida foi menor do que 15% em todos os anos.  

Nota-se que houve resultados expressivos de eficiência e que a distribuição das 

cooperativas entre as estatísticas mínimo, 1º quartil, mediana, 3º quartil e máximo, 

apresentaram resultados similares para o período de 2007 à 2014.  A eficiência mínima, 

considerando todos os anos analisados, ocorreu em 2007, com resultado 52,6. Reforçando os 

resultados de escores próximos ao resultado de eficiência, o primeiro quartil alcançou seu 

menor valor em 2010, com 77,68% e seu maior valor em 2008, quando atingiu 84,3%, enquanto 

a menor mediana foi de 85,69% em 2007 e a maior mediana foi 94,07%, em 2008. Em todos 

os anos do período em análise o 3º quartil dos resultados de eficiência marcou 100%. 

O resultado apresentado é expressivo quando comparado a outros trabalhos que 

avaliaram a eficiência utilizando um conjunto de inputs e outputs distinto em outras amostras, 

no entanto era um resultado esperado, considerando-se que os produtos financeiros com os 

quais as cooperativas de crédito atuam, em especial as taxas de captação e de aplicação, 



 

 

funcionam como commodities financeiras, com alta padronização e baixa margem financeira. 

Essa característica explica a alta eficiência e a baixa diferenciação entre as cooperativas na 

intermediação financeira. 

Apenas 20 cooperativas da amostra analisada foram avaliadas como eficientes 

(apresentaram escore 100) na atividade de intermediação em todos os anos do período 

analisado, podendo-se concluir que, ao longo do tempo, as cooperativas da amostra em estudo 

são pouco eficientes.  

Conforme apresentado na Tabela 5, os graus de ineficiência foram de 15,8%; 9,4%; 

13,7%; 14,9%; 11,1%; 13,2%; 14% e 12,3% de 2007 a 2014, nesta ordem, o que indica que é 

possível reduzir o consumo de insumos sem que se altere o produto ou aumentar o produto 

mantendo as mesmas quantidades de insumos nas proporções apresentadas em cada  ano. 

São apresentadas na Tabela 6, a seguir, as principais estatísticas descritivas do modelo 

2, de eficiência na prestação de serviços. 

Tabela 6 – Estatísticas descritivas dos resultados de eficiência -  Prestação de serviços 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Média 41,01 52,23 53,55 54,87 52,16 57,17 55,26 52,73 

Coeficiente de variação 58,8% 49,4% 48,9% 48% 47,4% 47,3% 44,1% 41,7% 

Mínimo 0,03 3,21 3,82 3,13 1,66 0,28 2,97 6,05 

1º quartil 22,47 31,27 33,68 34,37 31,23 34,99 37,78 36,32 

Mediana 37,56 52,56 52,99 55,27 54,15 59,75 56,33 53,89 

3º quartil 51,78 69,12 72,69 71,73 65,95 76,84 68,80 65,17 

Máximo 100 100 100 100 100 100 100 100 

Grau de ineficiência 143,8 91,5 86,7 82,2 91,7 74,9 81,0 89,7 

A análise da Tabela 6 mostra que os resultados da eficiência na prestação de serviços 

foram destoantes daqueles encontrados para o modelo de intermediação financeira. A média 

dos resultados de eficiência variou de seu menor valor, 41,01, em 2007, à 57,17, encontrado 

para o ano de 2012, apresentando uma diferença de mais de 16 pontos percentuais.  

Os coeficientes de variação apresentaram valores acima de 40% para todo o período em 

estudo, com 58,8%, 49,4%, 48,9%, 48%, 47,4%, 47,3%, 44,1% e 41,7% de 2007 à 2014, 

respectivamente, indicando alta dispersão dos dados, ou seja, os dados são altamente 

heterogêneos.  

A análise mostra resultados pouco expressivos de eficiência e que a distribuição das 

empresas entre as estatísticas mínimo, 1º quartil, mediana, 3º quartil e máximo, apresentaram 

resultados diversificados para o período em estudo.  A eficiência mínima, considerando todos 

os anos analisados, foi de 0,03; 3,21; 3,82; 3,13; 1,66; 0,28; 2,97 e 6,05 de 2007 à 2014, nesta 

ordem. Os resultados de eficiência mínima são considerados muito baixos e tal comportamento 

se manteve em relação aos quartis e a mediana. Em todos os anos analisados o 1º quartil marcou 

um resultado de eficiência abaixo de 38, enquanto o 3º quartil marcou 51,78; 69,12; 72,69; 

71,73; 65,95; 76,84; 68,8 e 65,17, de 2007 a 2014, respectivamente, ou seja, 75% das 

cooperativas apresentaram escores abaixo destes valores nos respectivos anos.   

Esse resultado era esperado pelo fato de a atividade principal das cooperativas de crédito 

no Brasil ser de fato a intermediação financeira, de modo que a atividade de prestação de 

serviços bancários parece ficar em segundo plano por essas organizações.  

Nenhuma cooperativa apresentou resultado de eficiência na prestação de serviços para 

todos os anos do período em análise, no entanto, 230 cooperativas, representando 73,01% da 

amostra, apresentaram ineficiência ao longo de todo o período, o que indica que uma minoria 



 

 

destas organizações tem alcançado o fornecimento eficiente de serviços bancários aos 

cooperados. 

 Analisados os resultados, verifica-se que todas as cooperativas que se mantiveram 

eficientes na atividade de intermediação financeira em todo o período analisado também foram 

eficientes na prestação de serviços bancários em pelo menos 2 anos do mesmo período, um 

indicativo de que as cooperativas eficientes na atividade principal têm se desenvolvido também 

na atividade de prestação de serviços bancários. 

O grau de ineficiência das cooperativas apresentou percentuais muito significativos, 

indicando um considerável espaço para ganhos de eficiência no que tange à prestação de 

serviços bancários, o que, conforme Ferreira, Gonçalves e Braga (2007, p. 438), ocorre “em 

razão do grande lapso de eficiência associado à subutilização de recursos”. 

Dado que não existe quanto aos serviços bancários a alta padronização existente quanto 

aos produtos financeiros de captação e de aplicação, que é comum no setor financeiro, o 

resultado do grau de ineficiência apresentado chama a atenção para a aparente necessidade 

nessas cooperativas de uma melhor atuação relacionada a  decisões e estrutura administrativa 

da cooperativa no que tange à prestação de serviços bancários. 

Fazendo-se uma comparação da evolução da eficiência média nos dois modelos de 

avaliação de eficiência propostos neste trabalho, verifica-se, conforme o Gráfico 1, que 

aumentos nos escores de eficiência na intermediação financeira não necessariamente são 

acompanhados de aumentos na eficiência na prestação de serviços. 

 
Gráfico 1 – Comparação da evolução da eficiência média 

 
O gráfico 1 reforça a importância e o diferencial de se utilizar modelos de avaliação de 

eficiência que foquem em duas vertentes distintas, uma relacionada à prestação de serviços 

bancários e outra relacionada à intermediação financeira. Enquanto a literatura no Brasil vem 

utilizando apenas um modelo de avaliação de eficiência, o qual ou não considera a atividade de 

prestação de serviços bancários ou a avalia em um mesmo modelo juntamente com a 

intermediação financeira, os resultados apresentados mostram que, avaliadas separadamente, 

as duas atividades apresentam resultados independentes e muito distintos, os quais confirmam 

o esperado: baixa eficiência das cooperativas na prestação de serviços bancários. 

 

5. Considerações finais 

Este estudo propôs e desenvolveu um modelo de avaliação de eficiência a partir de um 

desmembramento da atuação das cooperativas de crédito em duas faces distintas por considerar 

que, apesar de as atividades de intermediação financeira e de prestação de serviços bancários 

serem típicas de instituições financeiras, as mesmas poderiam ser afetados de formas distintas 
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pelos recursos disponíveis nas organizações cooperativas, além de serem ambas importantes 

para o beneficiamento dos cooperados, bem como analisar sua evolução temporal.  

Desse modo, a eficiência não deveria ser avaliada considerando apenas um modelo 

generalizado, tal como vem sendo feito em pesquisas recentes, as quais, além de utilizarem um 

modelo global, que não capta essas diferenças, em geral, têm avaliado a eficiência com foco 

apenas no fornecimento de crédito, desconsiderando outros produtos da cooperativa – como o 

recebimento de recursos em aplicação, as taxas oferecidas e a prestação de serviços bancários 

– que geram benefícios econômicos aos cooperados.  

Quanto à avaliação de eficiência realizada, os resultados indicaram o que era esperado 

quando da proposta de divisão da avaliação em duas vertentes: as duas atividades apresentaram 

resultados independentes e bem diferenciados entre si, indicando baixa eficiência das 

cooperativas na prestação de serviços bancários, já esperada, sendo que nenhuma cooperativa 

foi avaliada como eficiente durante o período completo analisado e 73% da amostra apresentou 

ineficiência nessa atividade, em geral com alto grau, ao longo de todo o período. Já com relação 

à atividade de intermediação financeira, foram identificadas como benchmarking apenas 20 das 

315 cooperativas estudadas, no entanto, o restante da amostra apresentou graus de ineficiência 

relativamente baixos, apesar de ter sido indicado espaço para melhoria. Foi destacado ainda o 

indicativo dos resultados de que a eficiência na atividade principal pode favorecer um melhor 

desempenho na prestação de serviços bancários. 

Quanto a evolução temporal, é comum que os trabalhos que avaliam desempenho e 

eficiência em organizações trabalhem apenas com o período de um ano, enquanto nesta 

pesquisa foram analisados oito anos consecutivos, sendo que as 20 cooperativas citadas foram 

capazes de manter sua eficiência durante todo o período. O estudo dessas organizações no 

sentido de se identificar as características das mesmas e o diferencial destas em relação às 

demais componentes da amostra permitiria uma maior compreensão do funcionamento dessas 

cooperativas e dos pontos chave para uma atuação eficiente em benefício dos cooperados. 

Este estudo assumiu o pressuposto de que, em uma atuação que busque a geração de 

benefícios aos cooperados, o ideal é que a cooperativa atue com um comportamento neutro de 

dominância, buscando favorecer tanto os cooperados aplicadores quanto os captadores de 

recursos, de modo que os modelos de avaliação foram construídos sob esse pressuposto.  

A implicação dos resultados para literatura é que a atuação das cooperativas de crédito 

no Brasil em seu objetivo principal de geração de benefícios aos seus membros é considerada 

ineficiente ao longo do tempo no que se refere à atividade de intermediação financeira, mas 

ocorreu com graus de ineficiência relativamente baixos – apesar de haver espaço para a 

melhoria na utilização dos recursos disponíveis na maior parte da amostra.  

Já quanto à atuação na prestação de serviços bancários, as cooperativas de crédito 

brasileiras têm atuado de forma não satisfatória, com grande espaço para melhoria no 

aproveitamento dos recursos, indicado pelos elevados graus de ineficiência, o que já era 

esperado, dada a maior dependência de decisões e de estrutura administrativa da cooperativa 

nesse campo, o que torna seus resultados mais variáveis, naturalmente. Ainda assim, o resultado 

chama a atenção para a necessidade de buscar a aplicação de práticas gerenciais que levem 

realmente a uma atuação mais adequada das organizações cooperativas no campo de prestação 

de serviços bancários, dada a importância social e econômica dessas organizações e os 

incentivos recebidos pelo setor.  

A pesquisa apresenta limitações as quais foram comentadas ao longo do trabalho e 

restrições quanto à capacidade de generalização dos resultados, de forma que os mesmos são 

válidos para a amostra estudada, feitas as ressalvas.  



 

 

Recomenda-se para pesquisas futuras a validação das variáveis utilizadas nos modelos 

de avaliação de eficiência. Essa validação poderia ser feita através de entrevistas com gestores 

de cooperativas de crédito, as quais agregariam à pesquisa trazendo uma visão mais fiel ao que 

ocorre no mercado, já que pesquisas acadêmicas podem apresentar algum viés em relação ao 

que é de fato praticado. 
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