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RESUMO
O objetivo geral foi analisar o contexto de três cooperativas de crédito da região do
Alto Paranaíba (São Gotardo, Campos Altos e Tiros), Minas Gerais, buscando
identificar a qualidade dos serviços e a incorporação na visão dos cooperados. O
referencial teórico envolveu o cooperativismo, a sociedade cooperativista e seus
conceitos, além de suas tendências, a governança corporativa e cooperativista, o
mundo dos negócios e as estratégias cooperativistas. Uma vez que o tema do
estudo se refere à incorporação como estratégia cooperativista, foram abordados
aspectos legais e humanos de incorporações e a cultura na governança das
sociedades cooperativistas. Houve uma pesquisa de campo em que foram
entrevistados 189 cooperados (dirigentes, funcionários e cooperados). O
instrumento de pesquisa foi um questionário estruturado e aplicado com o objetivo
de levantar variáveis demográfico-ocupacionais dos participantes da pesquisa e
percepções acerca da situação financeira atual das cooperativas e o ponto de vista
sobre as possíveis soluções estratégicas para sua sobrevivência. A pesquisa é
descritiva, tem procedimentos formais quantitativos e é dirigida para a avaliação de
um possível curso de ação traduzido pelo interesse de incorporação de três
cooperativas de crédito. Apoia-se, também, em procedimentos estatísticos
bivariados, no teste não paramétrico de Kruskall-Wallis, na correlação de Spearman
e em Regressão Estatística de dados. Os dados foram tratados na versão 17.0 do
Statistic Package for the Social Sciences (SPSS). A percepção de qualidade e
funcionamento das três cooperativas indicou a média de 40,3%, e quando
comparadas quanto às percepções de qualidade e funcionamento na possibilidade
de uma incorporação há ligeiras diferenças entre elas. Foram analisadas correlações
entre as variáveis dos construtos „percepção de qualidade‟ e „funcionamento‟,
podendo-se afirmar que as cooperativas investigadas são muito bem avaliadas pelos
entrevistados tanto no que diz respeito aos aspectos da 'percepção de valor' quanto
aos aspectos relacionados à 'estrutura, resultados, governança, competitividade e
sustentabilidade'. Nas relações de dependência entre os construtos „percepção de
qualidade‟ e „funcionamento‟ e as percepções de 'qualidade total dos serviços
prestados' e a 'criação de valor para os cooperados em relação às possibilidades de
incorporação', os indicadores são fracamente relacionados. Quanto à intenção de
continuar a utilizar os serviços da cooperativa mesmo após a incorporação' a média
das três indica 56%. 'Os associados serão beneficiados econômica e
financeiramente se esta cooperativa se incorporar a outras da região' é a que tem
maior participação na explicação (beta=0/648). Por breve análise financeira
realizada, ficou comprovado que se as três cooperativas tivessem promovido sua
incorporação em 2009, sairiam da classificação média de 42o lugar entre 83 para o
3o lugar. Conclui-se que a filosofia cooperativista continua consistente visando o
benefício de todos os membros, mesmo e apesar de possíveis interesses isolados
de dirigentes contra seu fortalecimento e sustentabilidade na atual conjuntura
econômica brasileira tanto pela redução continuada da taxa do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC) quanto de uma possível futura retração pela
influência internacional.
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ABSTRACT
The overall objective was to analyze the context of three credit unions of the Alto
Paranaíba region (São Gotardo, Campos Altos and Tiros), Minas Gerais, seeking to
identify the quality of services and the incorporation in the point of view of
cooperative members. The theoretical boarding involved cooperatives, the
cooperative society and its concepts, besides its trends, the corporate and
cooperative governance, the business world and the cooperative strategies. Since
the theme of the study refers to incorporation as cooperative strategies, legal and
human aspects were addressed to incorporation and cooperative culture in corporate
governance. There was a field research in which 189 members (leaders, employees
and members) were interviewed. The search tool was a questionnaire structured and
applied with the goal of raising participants' demographic occupational variables and
insights about the cooperatives current financial situation and the point-of-view on the
possible strategic solutions for their survival. The research is descriptive, has
quantitative formal procedures and is directed towards the assessment of a possible
course of action translated by an incorporation interest of three credit unions. Also
has support in double statistical procedures, in Kruskall-Wallis nonparametric test, in
Spearman correlation and in data Statistical Regression. All data were processed in
the Statistic Package for the Social Sciences (SPSS) version 17.0. The three
cooperatives' quality and operation perception indicated an average of 40.3%, and
when compared within perceptions of quality and functioning in the possibility of an
incorporation there are slight differences between them. One analyzed the correlation
between the constructs variables 'quality perception' and 'functioning' and can be
said that the cooperatives investigated are very well evaluated by the respondents as
regards to perceived value on aspects related to 'structure, results, governance,
competitiveness and sustainability'. In the dependency relationships between
constructs 'quality perception' and 'functioning ' and the perceptions of 'total quality of
services' and the 'creation of value for the members in relation to the possibilities of
incorporation' the indicators are weakly related. As to the 'intention of continuing to
use the services of the cooperative even after incorporation' the average of three
indicates 56%. 'The associates will benefit economical and financially if this
cooperative be incorporated by others in the region' has increased participation in
explanation (beta = 0/648). By brief financial analysis performed, it was proven that if
the three cooperatives had promoted its incorporation together in 2009, would leave
the average rating of 42nd place among 83 for the 3rd place. One concluded that the
cooperative philosophy remains consistent to the benefit of all members, even and
though possible isolated leaders interests against strengthening and sustainability in
the current Brazilian economic situation both by the continued reduction of the
Special System for Settlement and Custody (SELIC) tax as a possible future pullback
by the international influence.
Keywords: Credit cooperativism. Incorporation. Quality and sustainability perception.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do estudo
Desde os mais remotos tempos a cooperação entre seres humanos sempre existiu,
mas o sentido de um tipo de organização eficiente foi surgindo e consolidando-se
pelos ensinamentos dos precursores do cooperativismo moderno no século XIX
(Robert Owen, Louis Blanc, Charles Fourier, dentre outros), que defendiam e
pregavam ideias de igualdade, associativismo e autogestão.
As primeiras cooperativas formalmente organizadas surgiram na França e na
Inglaterra, entre 1820 e 1844. Além de suas funções econômicas, no início as
cooperativas desempenhavam o papel de sociedade beneficente, de sindicato e até
de universidade. A partir do fim século XIX o movimento cooperativista envolveu
novos setores, como agricultura, comércio varejista, pesca, construção e habitação.
No Brasil, a cooperação em si ocorria desde o tempo anterior ao descobrimento por
meio dos sistemas coletivos indígenas (BIALOSKORSKI NETO, 2006).
Pensadores econômicos dos anos de 1900, como Leon Walras (1834-1910), Vilfredo
Pareto (1848-1923) e Arthur Pigou (1877-1959), já entendiam que o sistema
econômico de livre mercado por meio da cooperação era importante, mas não
bastava para assegurar o preço como justo, pois dependia das condições internas
aliadas às condições socioeconômicas externas, além de – comparadas com as
empresas privadas – perder na capacidade de adaptação e na eficiência
(ESCHENBURG, 1983). Este foco diz respeito mais de perto a este trabalho, que
busca informar sobre a dificuldade vivida na atualidade pela possível e eventual
necessidade de incorporação de cooperativas no sentido de sua sobrevivência por
uma série de fatores adiante abordados.
Uma pesquisa mundial realizada por Hofstede em 2001 (citado por BIALOSKORSKI
NETO, 2005) comparou as diferenças de culturas existentes entre as sociedades,
demonstrando que no Brasil existe uma sociedade de comportamento relativamente
cooperativista e afirmando que quanto maior o comportamento coletivista maior é a
interdependência entre seus membros. Segundo o autor, a cultura tem grande
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importância nos contratos e transações, bem como na estrutura organizacional e nos
padrões de comportamento.
Neste estudo o foco está no cooperativismo de crédito, que surgiu na Alemanha a
partir de 1847. No Brasil, foi introduzido pelo padre jesuíta Teodoro Amstadt que,
percorrendo a região de colonização alemã do Rio Grande do Sul, levava junto com
seu trabalho missionário a doutrina cooperativista, denominada „República dos
Guaranis‟. Assim, em 1902, baseado nos conceitos do cooperativismo alemão,
fundou a primeira Caixa de Crédito Rural em Nova Petrópolis, em funcionamento até
hoje (GAYOTTO, 1976).
Pinheiro (2006) conceitua cooperativas de crédito como instituições financeiras
constituídas sob a forma de sociedades cooperativas que têm por objeto a prestação
de serviços financeiros aos associados (concessão de crédito, captação de
depósitos à vista e a prazo, cheques, prestação de serviços de cobrança, de
custódia, de recebimentos e pagamentos por conta de terceiros sob convênio com
instituições financeiras públicas e privadas e de correspondente no País), além de
outras operações específicas e atribuições estabelecidas na legislação em vigor.
Na opinião de Meinen (2002a), as cooperativas de crédito são importante
instrumento de desenvolvimento em muitos países. Na Alemanha, possuem cerca
de quinze milhões de associados e respondem por cerca de 20% de todo o
movimento financeiro-bancário do País. Na Holanda, o banco cooperativo Rabobank
atende a mais de 90% das demandas financeiras rurais. Nos EUA, há mais de doze
mil unidades de atendimento cooperativo apenas no sistema CUNA (Credit Union
National Association), que reúne cooperativas de crédito mútuo. Além dessas, os
bancos cooperativos agrícolas respondem por mais de 1/3 dos financiamentos
agropecuários norteamericanos. Ainda segundo Meinen (2002), estima-se que 25%
dos norte-americanos sejam associados a uma cooperativa de crédito. Citando
dados fornecidos pela Agência de Estatística da União Européia, Schardong (2002)
menciona que 46% do total das instituições de crédito da Europa em 2000 eram
cooperativas, participando com cerca de 20% da intermediação financeira.
Esses números demonstram o potencial de crescimento do cooperativismo de
crédito no país, segmento considerado ainda extremamente modesto se comparado
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ao de outros países mais desenvolvidos. O cooperativismo de crédito no Brasil
respondia, em dezembro de 2004, por 2,30% das operações de crédito realizadas
no âmbito da área bancária do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e possuía 2,56%
do patrimônio líquido total da área bancária do SFN, atendendo a mais de dois
milhões de pessoas.
Como resposta aos diversos aperfeiçoamentos regulamentares, o cooperativismo de
crédito no Brasil iniciou um processo de franca expansão desde os anos de 2000,
constatando-se que cada vez mais os regulamentos aplicáveis às cooperativas de
crédito estão se aproximando daqueles exigidos para as demais instituições financeiras sem, contudo, deixar de resguardar os princípios próprios do cooperativismo.
Em 25 de junho de 2003, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a Resolução 3.106, que tornou a possibilitar a constituição de cooperativas de crédito de livre
admissão de associados dentro de sua área de atuação, respeitados certos limites
populacionais, o que pode possibilitar uma expansão ainda mais acentuada do
cooperativismo de crédito no Brasil, tornando-o cada vez mais assemelhado com ao
que é praticado nos principais centros econômicos mundiais.
No entanto, desde o início de década de 1990, com a aceleração do processo de
acirramento da concorrência entre as empresas, impulsionado pela diminuição das
barreiras comerciais, estabilidade da moeda e novas tecnologias, a estrutura das
empresas, sobretudo as brasileiras, têm vivenciado profundas mudanças. Uma das
mais significativas para se adequar a essa nova realidade tem sido a concentração
empresarial por fusões e aquisições, cuja finalidade está baseada na ideia de
ganhar o mercado.
É compreensível a interferência do Estado na incorporação e fusão empresarial,
uma vez que o desenvolvimento é seu objetivo, já se sabendo que a concorrência
tem sido de grande importância ao mercado nacional, pois almeja o equilíbrio da
economia.
No âmbito das cooperativas, o tema „incorporação‟ já está previsto desde a
promulgação da Lei n. 5.764/71, que regulamenta a Política Nacional de
Cooperativismo e estabelece o regime jurídico das sociedades cooperativas.
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Em levantamento realizado por ocasião de sua dissertação de Mestrado, Schneider
(2006) constatou que o segmento cooperativo da Alemanha, Canadá, Espanha,
Estados Unidos e Portugal foi caracterizado por uma forte redução do número de
cooperativas a partir da década de 1950, devido a um constante processo de fusões
e incorporações. Nessa perspectiva e dado o acima exposto, pode-se estabelecer o
questionamento deste estudo, a seguir explicitado.

1.2 Problema de pesquisa
Em qual incidência cooperados de três cooperativas de crédito em Minas Gerais
consideram sua qualidade, funcionamento e eventual possibilidade de incorporação?

1.3 Justificativa
Tal como empresas familiares, multinacionais, governamentais e micro e pequenas
empresas, as cooperativas apresentam determinadas características administrativas
e eventualmente de negócios, o que gera a necessidade de alguns estudos
específicos (OLIVEIRA, 2006).
Com a abertura dos mercados, somada à estabilização da economia brasileira,
acirrou-se a concorrência entre as empresas que passaram a sentir a necessidade
de se adequar a essa nova realidade, elevando-se também a concorrência entre
empresas e cooperativas. Outro fato importante é o conjunto de medidas adotadas e
propostas pelo Banco Central para a redução do spread bancário respaldadas em
normais legais, entre elas a nova lei de falências e a criação da cédula de crédito
bancário, dentre outras. Para não ficarem estagnadas, organizações têm se visto
obrigadas a investir em qualidade e tecnologia e a rever suas estruturas de
governança, pois somente assim podem estar em equilíbrio com empresas
internacionais correntes adentrando no mercado nacional.
A constituição jurídica das cooperativas, baseada na Lei 5.764/1971, não pode ser
considerada uma vantagem competitiva se sua gestão não envolver eficiência,
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eficácia e efetividade, fatores traduzidos por suas formas de interação junto aos
seus cooperados e ao mercado em geral.
Tanto na Administração quanto na Economia, a eficiência refere-se à otimização de
recursos e à ausência de desperdício. Assim, a eficiência se dá pela utilização
máxima dos recursos existentes para satisfazer as necessidades e os desejos de
indivíduos e organizações (VARIAN, 1992).
Nas cooperativas de crédito, a eficiência  neste estudo denominada qualidade 
está associada à capacidade de maximização dos benefícios aos cooperados,
materializados em operações de créditos e benefícios líquidos, em contrapartida aos
recursos empregados para sua obtenção. Nessa perspectiva, a qualidade pode ser
considerada uma medida da capacidade que agentes ou mecanismos têm de melhor
para atingir seus objetivos, de produzir o efeito deles esperado em função dos
recursos disponíveis. Cooperativas de crédito mais eficientes desempenham melhor
seu papel socioeconômico, o que resulta na ampliação de importantes fatores, entre
os quais a promoção da desintermediação financeira, que torna o diferencial entre
as taxas de captação e empréstimos realizados aos cooperados pequeno, gerando
mais oportunidades para a circulação de recursos e, consequentemente, o
desenvolvimento local, já que depositantes e tomadores de empréstimos
normalmente pertencem à mesma localidade (FERREIRA et al., 2007).
Por uma questão de estratégia de sobrevivência, tem sido cada vez mais crescente
o fenômeno de incorporação entre empresas do mesmo setor com o intuito de gerar
lucros e possibilidade de concorrência diante do mercado. Kloeckner (1994) salienta
que a atividade de incorporação é um arcabouço teórico em construção que ainda
não está totalmente assimilado e sedimentado em uma teoria geral que lhe sirva de
suporte carecendo, portanto, tanto de estudos teóricos quanto empíricos.
Uma Investigação do desempenho de 105 cooperativas de crédito de Minas Gerais
realizada por Ferreira et al. (2007) permitiu confirmar a consistência dos escores de
eficiência técnica e de escala apresentados, ao passo que possibilitaram, também,
realizar intervalos de confiança para a subutilização de recursos e da capacidade de
operação. Os autores destacaram a existência de desperdícios de recursos de, no
mínimo, 77,6% e, no máximo, de 121,7%, materializados na subutilização dos
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diversos insumos. No que diz respeito à capacidade operacional mensurada pela
eficiência de escala existia subutilização de, no mínimo, 15,2% e, no máximo, de
28,4%, em valores médios. No que se refere aos limites de eficiência de escala, os
valores encontrados puderam ser considerados normais, em razão de ser
recomendável na atividade financeira, internacionalmente, a prudência nas
operações de crédito, mantendo-se níveis moderados de endividamento e condições
sustentáveis de liquidez, o que na atividade operacional, poderia ser interpretado
como ociosidade positiva. Esses resultados abrem espaço para intervenções
qualitativas no setor por meio da implementação de ações que visem maximizar os
níveis de eficiência das organizações, por intermédio da maximização dos
resultados e da capacidade operacional. Ambas as medidas realçaram que as
cooperativas de crédito mineiras
[...] têm extensão considerável para ganhos de eficiência, principalmente
técnica, em razão do grande lapso de eficiência associado à subutilização
de recursos, fator que no longo prazo pode comprometer a sustentabilidade
e competitividade dessas organizações. Essa descoberta é preocupante,
principalmente em um período em que o governo federal tem incentivado de
forma retórica e prática o cooperativismo de crédito, como forma de se
ampliar o microcrédito produtivo, buscando abarcar, além das micro e
pequenas empresas, as pessoas físicas à margem do sistema de crédito
tradicional. Outro fator interessante, decorrente dos resultados do trabalho,
está relacionado à estrutura de capitalização das cooperativas, lastreadas a
contribuições periódicas para a composição do capital social, bem como à
distribuição de parte considerável dos resultados líquidos, através das
sobras operacionais, o que respalda o cumprimento do papel
socioeconômico do empreendimento de crédito cooperativo, principalmente
no contexto de altas taxas de juros e recordes de retorno dos bancos
comerciais (FERREIRA et al., 2007, p.438).

Em uma pesquisa realizada por Camargos e Barbosa (2009, p.216) junto a 76
empresas que se fundiram, incorporação é uma “estratégia que proporciona
sinergias operacionais para as empresas, leva à maximização do valor de mercado
das empresas pesquisadas e, aparentemente, da riqueza dos acionistas”.
Atuando como gerente em uma das três cooperativas pesquisadas, o autor constata
dificuldades para sua sobrevivência em médio e longo prazo, estimando que uma
possível incorporação fosse uma solução para seu fortalecimento.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo Geral
Analisar o contexto de três cooperativas de crédito da região do Alto Paranaíba,
Minas Gerais, buscando identificar a qualidade dos serviços e a incorporação na
visão dos cooperados.
1.4.2 Objetivos específicos


Caracterizar três cooperativas de crédito do Alto Paranaíba quanto aos
posicionamentos de seus cooperados sobre qualidade e funcionamento;



Comparar os posicionamentos de cooperados das três cooperativas de
crédito quanto às estratégias desenvolvidas para qualidade e funcionamento;



Analisar as correlações entre as variáveis dos construtos „qualidade‟ e
„funcionamento‟ das três cooperativas de crédito;



Analisar as relações de dependência entre os construtos „qualidade‟ e
„funcionamento‟ das cooperativas de crédito e 'qualidade total dos serviços
prestados' e a 'criação de valor' para os cooperados, todas em função da
possibilidade de incorporação.

1.5 Estrutura do estudo
Inicialmente, o tema é contextualizado e são apresentados o problema de pesquisa,
sua justificativa e objetivos.
Com o intuito de fornecer um panorama geral sobre as cooperativas de crédito, o
referencial teórico envolveu o cooperativismo, a sociedade cooperativista e seus
conceitos, além de suas tendências. Em seguida, efetuando um aprofundamento,
foram abordadas as entidades cooperativas mundiais e brasileiras, bem como as
características principais das cooperativas de crédito. Como a Linha de Pesquisa se
refere a Inovação e Organizações e a Área de Concentração é Gestão da Inovação
e Competitividade, tornou-se relevante revisar a literatura também para informar
sobre a governança corporativa, a governança cooperativista, o mundo dos negócios
e as estratégias cooperativistas. Além desses tópicos, uma vez que o tema do
estudo se refere a incorporações como estratégicas cooperativistas, foram
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abordados aspectos legais e humanos e, especificamente, a cultura na governança
das sociedades cooperativistas.
Para responder ao problema de pesquisa e atingir os objetivos propostos, houve
uma pesquisa de campo em que foram entrevistados 189 cooperados (dentre
dirigentes, funcionários e cooperados) de três cooperativas de crédito de Minas
Gerais (São Gotardo, Campos Altos e Tiros).
O instrumento de pesquisa foi um questionário estruturado e aplicado com o objetivo
de levantar variáveis demográfico-ocupacionais dos participantes da pesquisa e
posicionamentos acerca da situação atual das cooperativas e o ponto de vista de
seus gestores sobre as possíveis soluções estratégicas para sua sobrevivência.
A pesquisa é descritiva, tem procedimentos formais quantitativos e é dirigida para a
avaliação de um possível curso de ação traduzido pelo interesse de incorporação de
cooperativas de crédito mineiras. Apoia-se, também, em procedimentos estatísticos
bivariados, que buscam analisar o contexto do trabalho com as variáveis
designadoras de mudanças organizacionais pela possibilidade de incorporação.
Para a avaliação de diferenças das percepções dos entrevistados quanto à
qualidade, funcionamento e possibilidade de fusão/incorporação entre as três
cooperativas foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis, que permite a
comparação múltipla de K tratamentos ou categorias. Para verificar a magnitude e a
direção da associação entre as variáveis em estudo foi utilizada a correlação de
Spearman. Para a análise da dependência entre os construtos „percepção de
qualidade de serviços prestados pelas cooperativas de crédito‟ e sobre os
respectivos „funcionamentos em relação à qualidade geral‟ e a „criação de valor face
às possibilidades de incorporação‟, a técnica utilizada foi a de Regressão Estatística
de dados. Os dados da pesquisa foram tratados na versão 17.0 do Statistic Package
for the Social Sciences (SPSS).
Finaliza-se o trabalho com as conclusões obtidas, a lista de referências que
possibilitaram o desenvolvimento, um anexo em que é apresentada a evolução das
normas cooperativas de crédito e um apêndice com o instrumento de pesquisa
aplicado.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O objetivo geral deste trabalho é analisar o contexto de três cooperativas de crédito
da região do Alto Paranaíba, Minas Gerais, buscando identificar a qualidade dos
serviços e a incorporação na visão dos cooperados, foco ainda não visualizado na
literatura, pois isto interfere em sua sobrevivência e sustentabilidade. Por este
motivo, este capítulo apresenta as características principais do cooperativismo e do
cooperativismo de crédito, seus aspectos jurídicos, tendências, sua estrutura e
forma de governança bem como as estratégias utilizadas, consideradas importantes
para fundamentar o desenvolvimento da pesquisa.

2.1 O cooperativismo
O movimento cooperativo representa uma força mundial no mundo contemporâneo e
não existe país que não o considere fator importante de desenvolvimento. Como
entende Mladenatz (2003, p.15), o sistema cooperativo é também o produto de
inúmeros pensadores que se dedicaram aos problemas econômicos e sociais, uns
sonhadores e outros idealizadores, os primeiros eventualmente utópicos e
negligenciando a realidade e os segundos buscando coordenar esforços e traçar
caminhos para as ações práticas do movimento. Desde o surgimento do movimento
cooperativista, “a ideia e a realização estão em uma troca permanente de influências
e sugestões”, ambas fundamentadas na doutrina para manter o caráter específico
do movimento e impedi-lo de desviar-se de seu fim.
A pré-história do cooperativismo não é objeto de estudo aprofundado, mas,
baseando-se na literatura, pode-se dizer que no passado existiam formas de
associações econômicas similares às estruturas das instituições modernas. Na
Rússia do século XIV havia a „artel‟, associação de pescadores, lenhadores e
lavradores que se reuniam em número ilimitado, não eram possuidores de capital,
mas elegiam um chefe, e tinham como base a solidariedade dos associados e um
espírito familial. Na Idade Média foram desenvolvidas as organizações econômicas
dos monastérios cristãos que, do ponto de vista da economia, eram espécies de
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cooperativa integral, pois a produção e o consumo se faziam em comum. Em 1843,
tecelões de Rochdale (Inglaterra) criaram verdadeiramente a cooperativa moderna
de consumo, e seus princípios foram desde então colocados em prática por milhares
de cooperativas e em diferentes países. Assim, quando são analisados os estatutos
dos Pioneiros de Rochdale, pode-se constatar que esses poucos tecelões de flanela
desenvolveram
[...] o que a experiência de mais de meio século não encontrou nada a
acrescentar e que milhares de sociedades criadas depois se limitaram a
copiá-los quase textualmente. [...] O sistema cooperativo não saiu do
cérebro de algum cientista ou reformador, mas das próprias entranhas do
povo (GIDE (1847–1932) citado por MLADENATZ, 2003, p.84).

Ainda segundo o economista e historiador Charles Gide, o dia 28 de outubro de
1844 é o marco histórico do cooperativismo moderno, data em que foi inscrita no
registro comercial a Rochdale Society of Equitable Pioneers (MLADENATZ, 2003).
Na visão de Oliveira (2005), o cooperativismo na Europa tem sido visto e defendido
como uma atividade empresarial séria e profissional, como uma alternativa válida e
presente para um mundo melhor e mais justo, ou seja, já atingiu um patamar
cooperativo superior aos demais países em desenvolvimento.
No Brasil, segundo Reis Júnior (2006), os primórdios do movimento cooperativista
datam de 1847 com a fundação da colônia „Tereza Cristina‟ pelo médico francês
Jean Maurice Faivre nos sertões do Paraná, a qual foi organizada em princípios
cooperativistas. A prática era ainda, na época, tão incipiente, que mesmo o Código
de Comércio de 1850 (hoje Código Civil) nada dispôs a respeito. A expressão
„sociedade cooperativa‟ surgiu por meio do Decreto 796, de 02 de outubro de 1890,
assinado pelo então Chefe do Governo Provisório da República, Marechal Deodoro
da Fonseca, autorizando a criação da „Sociedade Cooperativa Militar do Brasil. Cabe
ressaltar que no Estatuto dessa entidade constavam disposições de inspiração da
Rochdale Society of Equitable Pioneers.
Desde então, a Constituição de 1891 e vários outros decretos aperfeiçoaram e
estabeleceram características às cooperativas até 19 de dezembro de 1932, por
meio do Decreto 22.239 (BRASIL, 1932), que constitui o marco jurídico para a
consolidação das sociedades cooperativas, definindo em seu art. 2º:
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As Sociedades Cooperativas, qualquer que seja sua natureza, civil ou
comercial, são sociedades de pessoas e não de capitais, de forma jurídica
sui generis, que se distinguem das demais sociedades pelos pontos
característicos que se seguem, não podendo os estatutos consignar
disposições que os infrinjam.

Em 21 de dezembro de 1966 foi promulgado o Decreto-Lei n.59 (regulamentado pelo
Decreto 60.597/1967) que, também como os demais, dedicou-se a disciplinar a
institucionalização da sociedade cooperativa, além de criar o Conselho Nacional do
Cooperativismo. A Lei 5.764, de 10 de dezembro de 1971, definiu a política nacional
do cooperativismo, e mereceu o seguinte comentário de Krueger (2003, p.22):
Por sua coerência e consistência, a Lei 5.674/71 tem sido marco jurídico de
sustentação da considerável contribuição cooperativa ao desenvolvimento
socioeconômico e bem-estar da sociedade brasileira. Foi a Lei 5.764,
elaborada de acordo com os anseios e esforços do sistema cooperativista,
que refletiu o momento de extraordinário desenvolvimento doutrinário do
Direito Cooperativo.

Contudo, foi a partir de 05 de outubro de 1988, com a vigência da Constituição
Federal, que foram garantidas as bases da autonomia e autogestão da sociedade
(art. 5º, XVIII), bem como reservado ao Estado o papel de incentivador e estimulador
do cooperativismo (art.174, §2º). A Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
instituiu o Código Civil, trata das sociedades cooperativas nos art. 982, 983 e 1.059,
além dos art. 1.093 a 1096.
Conforme Lopes Becho (2003, p.35), “as novidades trazidas são poucas, mas
significativas, e o próprio Código Civil remete à legislação própria, demonstrando o
legislador civil que este diploma não é o lugar para esgotar a tarefa de normatizar as
relações cooperativas e seus reflexos”.
Conforme Bialoskorski Neto (2006, p.31), o empreendimento cooperativista surgiu
baseado em alguns pressupostos que mais tarde se tornariam doutrinários, e não
apenas baseados em pensadores econômicos, mas pelas experiências populares de
associação de interesses e de cooperação em situação de adversidade. Esses
princípios podem ser listados como: “(a) a democracia; (b) a adesão livre e
voluntária; (c) a neutralidade política e religiosa da empresa; (d) o fomento à
educação cooperativista; (e) o retorno pro rata das sobras das operações; e (f) a
intenção de modificar a ordem econômica”. Este último item (f) já não faz parte da
doutrina cooperativista e, quando fazia, tinha propósitos próximos ao revolucionário.
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O modelo cooperativo tem sido usado para viabilizar negócios em vários campos de
atuação. As sociedades cooperativas são classificadas como „cooperativas
singulares' (ou de 1º grau) quando destinadas a prestar serviços diretamente aos
associados; „cooperativas centrais‟ e „federações de cooperativas‟ (ou de 2º grau)
quando constituídas por cooperativas singulares e que objetivam organizar, em
comum e em maior escala, os serviços econômicos e assistenciais de interesse das
filiadas integrando e orientando suas atividades, bem como facilitando a utilização
recíproca dos serviços; „confederações de cooperativas‟ (ou de 3º grau) são
formadas por centrais e federações de cooperativas que têm por objetivo orientar e
coordenar as atividades das filiadas nos casos em que o vulto dos empreendimentos
ultrapassar o âmbito da capacidade ou conveniência de atuação das centrais ou
federações.

2.2 Sociedade cooperativista e seus conceitos
Como preleciona Mateo Blanco (1990, p.9), “sem a assimilação do conceito
moderno de cooperativa e de sua importância para toda a sociedade, e não apenas
para o setor onde atua, não há como evoluir”.
2.2.1 Na Europa
Uma sociedade cooperativa é “uma empresa constituída e dirigida por uma
associação de usuários de forma democrática, objetivando a prestação de serviços
tanto para seus sócios quanto para o conjunto da comunidade” (LAMBERT, 1970,
p.261).
Para Divar (1981, p.164), “a sociedade cooperativa pode ser definida como uma
sociedade mercantil que, sob regime de empresa comunitária e com objeto social de
livre comércio, se constitui para a equitativa e mútua ajuda entre seus membros e ao
serviço da comunidade”.
Oliveira (2005) observa que o cooperativismo é percebido na Europa como uma
empresa e não uma simples associação de pessoas que, administrada
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democraticamente por seus membros com base em princípios rígidos, atende tanto
às suas necessidades como influi positivamente nas comunidades de seu entorno.
No Estatuto da Comunidade Europeia, a sociedade cooperativa é sociedade cujo
capital se encontra dividido em partes, com o objetivo de realização das
necessidades e fomento das atividades econômicas e sociais de seus sócios,
variável número de sócios e de capital, com responsabilidade limitada ao capital
aportado ou a um valor múltiplo deste, estabelecido em estatuto. Pode-se perceber,
então, que o legislador europeu abandonou pontos referentes ao caráter mutualista,
à ausência de interesse de lucro e à limitação de operações como alguns países,
com o intuito de valorizar e dar condições às cooperativas em participar do mercado
europeu. Outro ponto importante é a permissão que as cooperativas possuem para
abrir suas atividades a terceiros (art.1.6 do Estatuto), mas a inovação consta do
art.11 (aquisição da condição de sócio). Desta forma e sem prejuízo das
características do cooperativismo, a legislação buscou solucionar alguns dos
problemas enfrentados pelo sistema, incentivando-o e dando condições de competir
no mercado com as demais empresas de natureza capitalista (OLIVEIRA, 2005).
2.2.2 No Brasil
A Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971, define cooperativa como “sociedade de
pessoas, com forma e natureza jurídica própria de natureza civil, não sujeita à
falência e constituída para a prestação de serviços aos seus associados”.
Bulgarelli (1980) critica a normativa, indicando o erro conceitual da dupla natureza
outorgada à cooperativa, a natureza jurídica própria versus a natureza civil.
Na realidade, essa conceituação da Lei criou uma enorme confusão, porque a
cooperativa passou a ser a única sociedade prevista no direito brasileiro com duas
naturezas diferentes e, por consequência, a doutrina dividiu-se quanto às definições.
Defendendo a natureza civil, Polônio (2001, p.36) afirma que essa natureza civil se
deve ao fato
[...] de seu objetivo estar voltado para a prestação de serviços aos
associados, conforme determina o art. 4º, em contraposição à natureza
comercial das demais sociedades com finalidade lucrativa. As sociedades
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prestadoras de serviços, de regra, guardam a natureza de sociedade civil,
uma vez que é atividade regulada pelo Direito Civil. [...] Como sociedade de
natureza civil, está subordinada às normas do Código Civil e, portanto, não
se sujeita à falência, mas à liquidação extrajudicial ou extrajudicial, na forma
dos art. 63 e SS. Da Lei 5.764/1971.

Na defesa de natureza própria, Bastos (1997, p.51) afirma que as cooperativas são,
efetivamente, sociedades de pessoas constituídas para prestarem serviços aos
associados ou cooperativados, mas distinguem-se
[...] das demais sociedades ou empresas que atuam no setor econômico em
razão de apresentarem características específicas que as distanciam
totalmente do modelo de empresa capitalista comum, assumindo grande
relevo, neste contexto, o fato de não distribuírem lucros aos associados.
Trata-se de uma espécie de gerenciamento, de assessoramento aos
cooperados. Assim, seus membros a constituem com o objetivo de
desempenharem, em benefício comum, determinada atividade.

Para Oliveira (2005, p.31), uma definição correta e precisa que atenda a todos os
aspectos do cooperativismo não é fácil principalmente porque se trata de um
movimento social, econômico e jurídico, mas entende que um conceito adequado é
o que estabelece que
[...] cooperativas são empresas administradas democraticamente mediante
o esforço de seus membros e em um sistema de autoajuda, na busca da
satisfação de suas necessidades, respeitando sempre os princípios
cooperativos e distribuindo os dividendos de forma proporcional à atividade
realizada.

Visualizando a responsabilidade do associado perante a cooperativa, uma
sociedade cooperativa é
[...] o fruto da emanação de vontade dos associados que a compõem. É
contrato por eles celebrado por meio do qual pactuam em contribuir,
reciprocamente, de maneira voluntária e sob a égide da mutualidade, a fim
de consagrarem o exercício de uma atividade econômica que sozinhos não
alcançariam (KALUF, 2005, p.226).

De forma bastante similar à Lei 5.764 (BRASIL, 1971), Pinheiro (2006, p.7) entende
a sociedade cooperativista como formada por “sociedades de pessoas com forma e
natureza jurídica próprias, constituídas para prestar serviços aos associados, cujo
regime jurídico é instituído pela Lei 5.764, de 16 de dezembro de 1971”.
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2.3 Tendências do cooperativismo
O cooperativismo vem apresentando mudanças significativas nos últimos tempos e
vem evoluindo de forma mais acentuada principalmente nos países desenvolvidos,
onde os governantes assumiram sua importância para a evolução de seus países e
no papel fundamental na geração de empregos mais estáveis, na equilibrada
distribuição de riquezas, na melhoria da qualidade de vida dos envolvidos e de seu
entorno, com esse conjunto de características superando preconceitos de ordem
ideológica e política, matéria a seguir demonstrada.
Para Carvalho e Murgel (2005), essa sociedade de pessoas exprime o ideal humano
de transformação da sociedade por meio da busca da justiça e da solidariedade em
um contexto sociopolítico e econômico desfavorável. Assim, depois de quase dois
séculos da Rochdale Society of Equitable Pioneers, em 1844, é inegável que a
organização cooperativa represente fundamental instrumento a viabilizar o
desenvolvimento social e a reanimar práticas comunitárias.
“Não se pode analisar a evolução da administração sem relacioná-la com a evolução
das cooperativas, pois estas são clientes e fornecedoras das tendências da
administração” (OLIVEIRA, 2006, p.7).
Considerando-se os aspectos estratégicos, organizacionais, diretivos e de avaliação,
algumas das evoluções que as cooperativas têm apresentado ao longo dos últimos
vinte anos podem ser visualizadas no Quadro 1:
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Quadro 1 – Evolução de cooperativas quanto aos aspectos estratégicos, organizacionais,
diretivos e de avaliação

Incremento do nível de cooperação entre pessoas, grupos, atividades e regiões;

Ampliação e fortalecimento do nível de concorrência entre as empresas e cooperativas,
enfatizados pela criação de vantagens competitivas reais, sustentadas e duradouras;

Estruturas organizacionais cada vez mais restritas, tendo em vista efetivar processos
decisórios ágeis e com preços competitivos dos produtos e serviços oferecidos aos
cooperados e ao mercado em geral;

Evidência no princípio de que „ser o maior não é ser o melhor‟;

Aumento de fusões entre cooperativas;

Redirecionamento da estrutura de poder;

Qualidade total como premissa e não como objetivo a ser alcançado;

Aceleração da evolução tecnológica, consolidando uma situação na qual quem não
acompanhar será excluído do cenário cooperativo e empresarial emergente;

Redução do ciclo de vida dos produtos e negócios, resultante, especialmente, da acelerada
evolução tecnológica e do crescimento do nível de exigência dos clientes e consumidores,
cooperados ou não;

Redução do nível de desperdício das cooperativas;

Globalização das atividades das cooperativas;

Atuação no novo contexto ecológico;

Profissionalização de cooperados e das cooperativas.
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2006, p.7-14.

Para sustentar as tendências demonstradas no Quadro 1, o sistema cooperativista
tem consolidado, de forma cada vez mais intensa, os programas de autogestão. Por
meio destes programas, há algumas consequências no desenvolvimento e na
aplicação de questões estratégicas, organizacionais e diretivas, esclarecidas a
seguir:
•

Consequências no desenvolvimento e aplicação de questões estratégicas –
(1) estruturação de metodologias amplas e completas para o desenvolvimento
e implementação do planejamento estratégico nas cooperativas; (2)
estruturação de metodologias de planejamento estratégico interligadas com
outros sistemas administrativos; (3) desenvolvimento de planejamentos
alternativos; (4) desenvolvimento estruturado de parcerias e alianças
estratégicas; (5) capacitação para identificar e usufruir oportunidades; (6)
gradativo ajuste nos níveis de preços dos produtos e serviços da cooperativa,
com adequada interação às reais necessidades de mercado; e (7) otimização
do processo de benchmarking;

•

Consequências no desenvolvimento e aplicação de questões organizacionais
(1) desenvolvimento e aplicação de estruturas organizacionais voltadas para
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resultados; (2) desenvolvimento e aplicação de estruturas flexíveis e ágeis; (3)
adequação das atividades de apoio das cooperativas; (4) desenvolvimento e
aplicação de estruturas organizacionais baseadas em compreensões mútuas
e na responsabilidade; (5) consolidação de um novo perfil de executivos; (6)
desenvolvimento dos trabalhos em equipes, principalmente disciplinares; (7)
desenvolvimento do processo de terceirização; e (8) aumento da flexibilidade
administrativa, tanto nos níveis estratégico, organizacional (redução de
níveis), como de processos;
•

Consequências no desenvolvimento e aplicação de questões diretivas – (1)
aumento da capacitação profissional dos executivos e profissionais das
cooperativas, como também dos cooperados; (2) busca constante, gradativa e
acumulativa de maiores níveis de motivação, participação e comprometimento
para com os resultados da cooperativa; (3) separar os diferentes papéis do
principal executivo da cooperativa quanto a ser executivo, cooperado e, em
alguns casos, „dono‟ da cooperativa (grifo nosso); e (4) saber trabalhar com
diversidades;

•

Consequências

no

desenvolvimento

e

aplicação

do

sistema

de

acompanhamento, avaliação e aprimoramento nas cooperativas – estas são
resultantes das anteriores apresentadas, principalmente das questões
estratégicas das cooperativas (OLIVEIRA, 2006).
2.3.1 Principais problemas das cooperativas
Para Oliveira (2006), os principais executivos das cooperativas devem saber
trabalhar com diversidades tanto de opiniões quanto de negócios, de evolução dos
negócios ou de expectativas dos cooperados. Essas diversidades são fundamentais
para o crescimento pessoal e profissional de seus principais executivos, inclusive
devido ao fato de que suas „vontades‟ serão questionadas, priorizando os resultados
comuns e de elevado interesse dos cooperados. Nessa perspectiva, os principais
problemas das cooperativas podem ser considerados os seguintes:
•

Falta ou esquecimento da educação cooperativista por parte dos cooperados,
caracterizado pela ruptura do cooperado com a cooperativa;

•

Falta de cooperação entre as cooperativas quanto às suas atividades e a
seus negócios. Isso implica a ausência da possibilidade de cooperação
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quanto

aos

negócios,

em

que

uma

cooperativa

concentra

a

operacionalização e o desenvolvimento de negócios entre diferentes
cooperativas do mesmo ramo em, preferencialmente, uma mesma região de
atuação;
•

Não-apresentação de adequados modelos de gestão, inclusive com
significativa falta de aplicação de modernos instrumentos administrativos;

•

Aplicação de modelos de gestão muito centralizados, consolidando uma
administração presidencialista, que pode levar a problemas administrativos e
a resultados operacionais inadequados;

•

Não saber trabalhar de maneira adequada com a concorrência que se torna,
de forma gradativa e acumulativa, cada vez mais forte e atuante. Este é um
problema sério e pode gerar um cenário de extinção de uma cooperativa;

•

Confusão entre „propriedade de gestão‟ e „propriedade da cooperativa‟.
Conforme Oliveira (2006, p.32), “essa é uma confusão que derruba qualquer
negócio que seja compartilhado ou cooperado entre diferentes pessoas”. A
vaidade de um gestor de cooperativa o leva à falsa ideia de que a
propriedade da cooperativa é (e sempre será) dos cooperados, ou seja, “são
os cooperados que têm a cooperativa, e não as cooperativas que têm os
cooperados”.

2.4 Entidades cooperativas
O cooperativismo está organizado em um sistema mundial que busca garantir a
unidade da doutrina e da filosofia cooperativista, além de defender os interesses de
seus membros.
2.4.1 Aliança Cooperativa Internacional (ACI)
A organização máxima do cooperativismo mundial é a Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), organização não-governamental independente que congrega,
representa e presta assistência às organizações cooperativistas de todo o mundo.
Para efeito de organização do Sistema Cooperativo, as cooperativas estão
organizadas por ramos conforme a área em que atuam. Existem as agropecuárias,
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de consumo, as educacionais, as especiais, de habitação, de infraestrutura, de
mineração, de produção, de saúde, de trabalho e a que importa a este estudo, as
cooperativas de crédito.
2.4.2 Entidades internacionais e brasileiras representativas de Cooperativas de
Crédito
Segundo Pinheiro (2006), em âmbito mundial, nacional e regional as cooperativas de
crédito são reunidas e representadas pelas seguintes entidades:
- Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU) – está sediada em
Madison, Wisconsin, EUA, e foi fundada em 1971. Em 2006, possuía
membros e filiadas em 84 países ao redor do mundo, representando mais de
40 mil cooperativas de crédito e servindo a mais de 123 milhões de membros.
Representa as cooperativas de crédito em nível mundial, divulga matérias de
interesse e apoia a criação de entidades do cooperativismo de crédito, propõe
modelos de legislação, normas, estatutos, regimentos, fiscalização interna
(autogestão) e externa, fomenta o desenvolvimento de cooperativas de
crédito, além de prestar serviços e assistência técnica, fornecendo
ferramentas de gestão e análise de risco de crédito;
- Associação Internacional dos Bancos Cooperativos (ICBA) – organização
especializada da Aliança Cooperativa Internaciomal (ACI), foi fundada em
1922 por bancos cooperativos nacionais e organizações financeiras. A ICBA
atua na promoção da cooperação entre bancos cooperativos dos países
desenvolvidos e em desenvolvimento. Em 2006, possuía 55 membros
distribuídos mundialmente;
- Confederação Latinoamericana de Cooperativas de Economia e Crédito
(COLAC)

–

organização

não-governamental

de

representação

das

cooperativas de crédito. Está sediada na cidade do Panamá, e atua como
coordenadora de uma rede de cooperativas de crédito na América Latina. Até
1984 o representante do Brasil na COLAC era a Feleme que, com seu
desmembramento,

foi

substituída

pela

Confederação

Brasileira

das

Cooperativas de Crédito (CONFEBRAS). A COLAC foi fundada em 1970 por
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meio de um acordo entre países latinoamericanos, tendo por missão
proporcionar serviços especializados e complementares de intermediação
financeira, apoio político e transferências de tecnologia a seus membros, com
o intuito de consolidar redes de organizações cooperativas eficientes e
fortalecer o crescimento econômico e social pela participação;
- Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) – “entidade privada que
representa, formal e politicamente, o sistema nacional, integra todos os ramos
de atividade do setor e mantém serviços de assistência, orientação geral e
outros de interesse do sistema cooperativo” (PINHEIRO, 2006, p.19). As
Organizações Cooperativas Estaduais (OCE), organizações estaduais de
cooperativas, exercem as mesmas atividades da OCB em nível estadual e
distrital;
- Associação Nacional do Cooperativismo de Crédito da Economia Familiar e
Solidária

(ANCOSOL)

–

entidade

criada

em

2004,

reúne algumas

cooperativas centrais de crédito voltadas para a economia familiar e solidária,
bem como alguns sistemas não organizados em centrais. Conta com o apoio
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) para a organização de
cooperativas de crédito;
- Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito (CONFEBRAS) – a
primeira confederação brasileira de confederações de crédito é instituição
não-financeira de representação política de suas filiadas;
- Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred (UNICRED DO
BRASIL) – órgão de cúpula do Sistema Unicred, instituição financeira
cooperativa constituída em 1989 e autorizada pelo Banco Central do Brasil
(BACEN) em 1993, é resultado da união de profissionais da área da saúde
em cooperativas de crédito. Aspecto importante é o forte relacionamento entre
as

UNICRED

e

as

Cooperativas

de

Trabalho

Médico

(UNIMED),

especialmente para arrecadações decorrentes de convênios de assistência
médica e o pagamento por crédito em conta ds serviços prestados pelos seus
cooperados;
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- Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi (SICREDI
SERVIÇOS) – órgão de cúpula do Sistema Sicredi;
- Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob (SICOOB BRASIL) –
órgão de cúpula do Sistema Sicoob, criado em 18 de dezembro de 2001, está
presente na maioria dos Estados brasileiros. Como se trata da unidade de
análise deste estudo, o SICOOB está mais detalhado adiante neste trabalho;
- Organização e Sindicato das Cooperativas de Minas Gerais (OCEMG) - como
entidade representativa das cooperativas mineiras, a OCEMG atua em todas
as áreas cooperativistas, não só de crédito. Tem como missão ser o agente
político, representar, promover e integrar as Cooperativas Mineiras, zelando
pela sua existência. Como órgão de representação política das cooperativas
mineiras, a OCEMG tem, dentre outras, as seguintes atribuições: realizar
estudos, diretamente ou com a colaboração de terceiros, e propor soluções
para

problemas

relacionados

com

o

desenvolvimento

da

estrutura

organizacional e funcional das cooperativas; promover a divulgação da
doutrina cooperativista, fomentando criteriosamente a criação de sociedades
cooperativas de quaisquer modalidades e categorias; manter setores
especializados consoante os ramos do sistema cooperativista, de modo a
permitir que as cooperativas registradas possam estudar, debater e propor
soluções para seus problemas específicos; estimular o fortalecimento do
sistema de representação do cooperativismo, incentivando e orientando as
cooperativas registradas; manter serviços de assistência geral ao sistema
cooperativista; prestar às registradas serviços de ordem técnica, educacional
e

social;

comunicar

cooperativista;

manter

à

OCB
relações

práticas
de

nocivas

integração

ao
com

desenvolvimento
as

entidades

cooperativistas do Estado observando o que dispõe o art. 107 e seu parágrafo
único da lei nº 5.764/71; exercer outras atividades inerentes à sua condição
de único órgão de representação política e de defesa do cooperativismo
mineiro; e manter serviço de auditoria externa para as suas atividades
(PINHEIRO, 2006).
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2.5 Cooperativas de Crédito
Cooperativa de crédito é sociedade de pessoas com natureza jurídica de
cooperativa e enquadramento no Sistema Financeiro Nacional (SFN) como
instituição financeira privada não-bancária, prestadora de assistência financeira aos
seus associados sem finalidade lucrativa, não sujeita à falência, diferenciando-se
das demais instituições financeiras pela autorização de funcionamento e fiscalização
apenas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Assim, depende de autorização
governamental par funcionar dentro do sistema financeiro nacional e encontra-se
submetida às normas do Banco Central do Brasil (BACEN).
Apesar desta imposição legal, cooperativas de crédito não se confundem com
bancos (DOMINGUES; DOMINGUES, 2002). Carvalho et al. (2000) concordam que
as cooperativas de crédito não multiplicam os depósitos, mas ainda assim as
classificam como bancos.
2.5.1 Considerações jurídicas
Assaf Neto (2001, p.80) conceitua as cooperativas de crédito como instituições
financeiras não bancárias, “voltadas a viabilizar créditos aos seus associados, além
de prestar determinados serviços”. Segundo o autor, o que caracteriza os bancos
comerciais (e as instituições financeiras bancárias ou monetárias, por consequência)
é a capacidade de criar moeda.
Constam do Capítulo IV, Das Instituições Financeiras, nos art. 17 e 18: da Lei 4.595
(BRASIL, 1964), os seguintes dizeres:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação
em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como
atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo
único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das
atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País
mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou
decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras. § 1º Além dos
estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito,
financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas
de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se
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subordinam às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável (grifo
nosso), as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as
sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias
ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer
forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou
de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros
quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais
operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições
financeiras.

Conforme Domingues e Domingues (2002), os art. 17 e 18 da Lei 4.595 extrapolam
seu poder regulador, contrariando o que havia sido definido na Lei 5.764/1971 com
relação ao papel das cooperativas de crédito dentro do Sistema Financeiro Nacional.
Em cooperativas, os associados exercem também e simultaneamente o papel de
usuários, sendo que nesta relação não existe intermediário nem lucro, apenas
comunhão de interesses.
Também o julgado RESP 49272/RS do Superior Tribunal de Justiça, 1ª Turma, de
21 de setembro de 1994, em que foi relator o Ministro Demócrito Reinaldo, assim
ementa: “é princípio da hermenêutica que, quando uma Lei faz remissão a
dispositivos de outra Lei da mesma hierarquia, estes se incluem na compreensão
daquela, passando a constituir parte integrante de seu contexto”.
Meinen (2002a) comenta que ao longo do tempo da existência de cooperativas de
crédito no Brasil (28 de dezembro de 1902), as adesões inicialmente vinculadas
essencialmente ao fator „preço‟ passaram a ser estimuladas pelo inadequado
tratamento dispensado aos clientes de instituições financeiras tradicionais, situação
que ocasionalmente persiste, observando-se conflitos abertos entre usuários e
fornecedores dos serviços quanto aos registros nos órgãos de defesa do consumidor
e às reclamações dirigidas à autoridade controladora. Retomando-se Domingues e
Domingues (2002, p.95), “a relação jurídica associado versus cooperativa de crédito
não cumpre os requisitos de relação de consumo‟, não cabendo, portanto,
reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor.
De forma similar, inúmeras vezes cooperativas de crédito foram levadas a enfrentar
o contencioso judicial trabalhista, causando sérios prejuízos ao corpo social, devido
aos “equívocos de entendimento jurídico quanto à sua formação e funcionamento
societário” (DOMINGUES, 2002, p.97).
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Na área tributária, por indefinição do sistema cooperativo no meio jurídico, mesmo
os técnicos admitindo os benefícios do cooperativismo, o fisco alega lacunas legais
para dar margem a interpretações que os levam a aplicar multas onerosas que
penalizam os associados indevidamente (SILVA, 2002).
Citando entendimentos contidos no Código Civil (BRASIL, 2002), Meinen (2002b,
p.23) verifica que mesmo reafirmando algumas das características das cooperativas
de crédito, o Código Civil “não converte as cooperativas em Sociedades Simples”,
mas a um alinhamento parcial com esse tipo societário, visando a uma classificação,
uma segregação mínima em que o elo é a „natureza civil‟ dos diferentes tipos
societários. Assim, mesmo existindo dificuldades para sua caracterização, “parece
ser inequívoco que a sociedade cooperativa apresenta características que a tornam
original perante as demais sociedades existentes, e que se estende e se prolonga
até suas atividades, norteando-lhes os atos que se distinguem, por isso, dos civis e
comerciais” (BULGARELLI, 2000, p.20).
No campo exclusivamente operacional, tendo em vista seu objeto (gênero de
serviço, art. 5º, Lei 6.764/1971), as cooperativas de crédito subordinam-se ainda às
diretrizes fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, competindo, por consequência,
ao Banco Central do Brasil, na forma da Lei 4.595 (BRASIL, 1964), exercer a
fiscalização e o controle das entidades.
2.5.2 As normas legais
Para efeito de maiores esclarecimentos, uma compilação de todas as normas que
envolvem cooperativas de crédito desde 1903 consta do Anexo deste trabalho. A
evolução das normativas apresenta a complexidade e a busca dos legisladores para
os ajustes das cooperativas de crédito, o que implica uma série de parâmetros que
respondem à questão norteadora e cumprem objetivos específicos deste trabalho.
Apesar do potencial de crescimento do segmento no Brasil e da importância que
vem adquirindo, é grande o desconhecimento sobre cooperativismo de crédito no
País, haja vista as determinações dos órgãos reguladores.
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2.5.3 Distinções necessárias entre cooperativas de crédito e bancos
Além da circunstância de serem autorizadas a funcionar e serem fiscalizadas pelo
Banco Central do Brasil (BACEN), as cooperativas de crédito têm em comum com os
bancos alguns produtos oferecidos e alguns serviços que prestam. São tidas como
instituições financeiras por equiparação (MEINEN, 2002), mas há diferenças básicas
demonstradas no Quadro 2 a seguir:
Quadro 2 – Diferenças entre bancos e cooperativas de crédito
BANCOS
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
São sociedades de capital São sociedades de pessoas
O poder é exercido na proporção do
O voto tem peso igual para todos (uma pessoa, um voto)
número de ações
As deliberações são concentradas As decisões são partilhadas entre muitos
O administrador é um profissional do
O administrador é do meio (cooperativado)
mercado
O usuário das operações é mero
O usuário é o próprio dono (cooperativado)
cliente
O usuário não exerce qualquer
Toda a política operacional é decidida pelos próprios
influência na definição do preço dos
usuários/donos (cooperativados)
produtos
Podem tratar distintamente cada Não há distinção. O que vale para um vale pra todos (art.37,
usuário Lei 5.764/1971)
Preferem o grande poupador e as
Não discriminam, voltam-se para os menos abastados
grandes corporações
Não restringem, tendo forte atuação nas comunidades mais
Priorizam os grandes centros
remotas
Têm propósitos mercantilistas A mercancia não é cogitada (art.79, § único, Lei 5.764/1971)
A remuneração das operações e dos O preço das operações e dos serviços visa à cobertura de
serviços não tem parâmetro/limite custos (taxa de administração)
Atendem em massa, priorizando o O relacionamento é personalizado, individual, com o apoio da
auto-serviço/automação informática
Não têm vínculo com a comunidade
Estão comprometidas com as comunidades e os usuários
e o público-alvo
Avançam pela competição Desenvolvem-se pela cooperação
Visam ao lucro por excelência O lucro está fora de seu objeto (art. 3º da Lei 5.764/1971).
O excedente (sobras) é distribuído entre todos (usuários) na
O resultado é de poucos donos
proporção das operações individuais, reduzindo ainda mais o
(nada é dividido com os clientes)
preço final pago pelos cooperativados
No plano societário, são regulados
São regulados pela Lei Cooperativista
pela Lei das Sociedades Anônimas
Fonte: MEINEN, 2002, p.16-17.

Sob os ditames dos art. 6º ao 9º da Lei Cooperativista, o cooperativismo de crédito
brasileiro buscou a inspiração do associativismo creditício europeu, especialmente
no modelo alemão, e sua estrutura é demonstrada a seguir.

40
2.5.4 Estrutura das cooperativas de crédito
As cooperativas podem ser singulares, centrais, federações e confederações.
As cooperativas singulares são constituídas por no mínimo vinte pessoas, sendo
excepcionalmente admitidas pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas e
correlatas atividades das pessoas físicas, ou ainda aquelas sem fins lucrativos.
Dedicam-se à prestação direta de serviços aos seus associados (REIS JÚNIOR,
2006).
As centrais, entidades de 2º grau, em geral, têm uma atuação mais operacional,
como beneficiamento, industrialização, armazenamento, transporte e venda dos
produtos das filiadas e, no caso das cooperativas de crédito, a assistência financeira
e a centralização financeira, embora também desenvolvam as outras atividades
desempenhadas pelas federações (PINHEIRO, 2008).
As federações são cooperativas de 2º grau, geralmente mais voltadas para a
representação política de suas associadas, assim como para o fomento do
cooperativismo, à educação cooperativista e à assistência técnica. Nos últimos anos,
as federações outrora existentes têm cedido lugar para as centrais de crédito, como
foi o caso das federações remanescentes do desmembramento da Feleme. A única
federação de cooperativas de crédito em funcionamento no Brasil é a FENACRED,
Federação Nacional das Cooperativas de Crédito Mútuo, instituição não-financeira e
não fiscalizada pelo Banco Central, constituída por dez cooperativas singulares em
16 de agosto de 2000, sediada no Rio de Janeiro (RJ), em atividade desde 2 de
janeiro de 2001 (PINHEIRO, 2008).
As confederações de cooperativas são constituídas por pelo menos três
cooperativas centrais ou federações de cooperativas, com atuação no mesmo ou em
diversos ramos de atividades (art.6º, III, Lei 5.764/1971). Têm por escopo orientar e
coordenar

as

atividades

das filiadas,

nos

casos

em

que

o

vulto

dos

empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de atuação
das centrais e federações (art. 9º, Lei 5.764/1971).
Até junho de 2008, o sistema cooperativo de crédito no Brasil encontrava-se
estruturado com dois bancos cooperativos, sendo um múltiplo (BANSICRED) e o
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outro comercial (BANCOOB), cinco confederações1, uma federação, 38 cooperativas
centrais e 1.423 cooperativas singulares, com 4.044 pontos de atendimento,
somando mais de três milhões de associados. Dentre as singulares, 152 eram de
livre admissão de associados, 74 eram de empresários, 386 eram de crédito rural e
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Figura 1 – Número de Cooperativas de Crédito no Brasil – 1940 a 2007
Fonte: PINHEIRO, 2008, p.13.

Pagnussat (2004) descreve as atribuições preponderantes de cada organização no
modelo estrutural (cooperativas singulares e suas entidades centralizadoras),
apresentando-as sob duas alternativas:
a) Sistêmico – as entidades atuam de forma integrada e padronizada e com
política única, sob a orientação e supervisão das entidades centralizadoras.
Este modelo tem a vantagem da padronização e da imagem corporativa
sistêmica e pressupõe a disciplina às deliberações conjuntas;
b) Economia de escala – as entidades centralizadoras são utilizadas somente
para a prestação em comum e maior escala dos serviços comuns, e cada
participante mantendo a liberdade de definir a estrutura administrativa e
operacional, como também as demais políticas corporativas. Os que adotam

1

Das quais apenas uma, a UNICRED do Brasil, foi criada mediante prévia autorização do Banco
Central, sendo, portanto, classificada como pertencente ao rol das instituições financeiras. As demais
atuam como entidades de representação política e prestação de serviços às cooperativas filiadas,
além da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, que desempenha as funções de entidade
de auditoria cooperativa, prevista no art. 23, § 1º, da Resolução nº 3.442, de 2007.
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este modelo destacam a liberdade de atuação dos participantes (QUADRO
3).
Quadro 3 – Modelo estrutural de Organizações: Sistêmica e Economia de Escala
SISTÊMICA
EM ECONOMIA DE ESCALA
Marca única
Marca diferente de cada entidade
Cada entidade define o próprio visual, tanto externo
Visual único externo e interno
quanto interno
Estrutura administrativa padronizada
Estrutura administrativa não padronizada
Cada entidade adota política de remuneração
Política de remuneração padronizada
própria
Produtos e serviços padronizados por
Cada entidade define seus próprios produtos e
categoria de cooperativa
serviços
Administração financeira de liquidez conduzida pelas
Administração financeira de liquidez
Centrais ou Banco Cooperativo, mas as
conduzida exclusivamente pelas Centrais ou
cooperativas têm liberdade de aplicar parte da
Banco Cooperativo
liquidez em outras instituições financeiras
Manuais operacionais elaborados pelas
Manuais operacionais elaborados pelas entidades
entidades centralizadoras, com adoção
centralizadoras, mas com liberdade de uso
padronizada em todas as entidades
diferenciado em cada cooperativa
Política única de supervisão, com
Política de supervisão diversificada, com
planejamento conjunto e execução dos
planejamento e execução em cada Central, podendo
serviços pelas Centrais e Confederação
ser terceirizada
Tecnologia de informática única prospectada
Tecnologia de informática única prospectada e
e desenvolvida de forma centralizada e
desenvolvida de forma centralizada e padronizada
padronizada
Norteadores estratégicos, visão, missão e
Cada entidade ou conjunto delas define seus
valores únicos
próprios norteadores estratégicos
Política de gestão financeira única
Política de gestão financeira por entidade
Política de relacionamento com o quadro
Cada entidade define sua política de relacionamento
social, público-alvo e área de ação definida
com o quadro social , público-alvo e área de ação
em conjunto
Fonte: PAGNUSSAT, 2004, p.60.

Na opinião de Schneider (2006), a definição e a implementação de um modelo
estrutural (sistêmico ou em economia de escala) necessitam de estudo e discussão
entre todos os integrantes do processo. Para as cooperativas de crédito,
[...] o melhor modelo estrutural é aquele que aproveita o diferencial
competitivo da natureza jurídica de ser das cooperativas e constitua-se em
instrumento de solução financeira para os associados, objetivo do
empreendimento cooperativo. Analisadas as experiências positivas e
negativas, o modelo deve ser elaborado a partir da convicção dos
participantes e ser aperfeiçoado constantemente, adaptando-o às
mudanças conjunturais e mercadológicas (SCHNEIDER, 2006, p.155).

Ressalta-se que a estruturação e a organização do cooperativismo de crédito devem
se fundar em suas características específicas, ou seja, em diferenças culturais,
sociais e econômicas das comunidades em que está inserido. Assim, as
disparidades próprias do povo brasileiro, relacionadas aos seus aspectos
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socioeconômicos e regionais, fazem com que o cooperativismo de crédito enquanto
união de cooperativas seja algo a ser ampliado e uniformizado. O segmento já
experimentou essa organização em 1925, quando as cooperativas de crédito
singulares do tipo Raiffeisen constituíram a Cooperativa Central das Caixas Rurais,
que foi transformada em singular do tipo Luzzatti em 1967 após a Lei 4.595/1967
(SCHNEIDER, 2006).
Mesmo com todas as dificuldades que o cooperativismo de crédito enfrentou a partir
da Lei 4.595/1967, os aspectos regulamentares da organização sistêmica não foram
totalmente esquecidos, pois a Lei 5.764/1971, conhecida como a Lei Cooperativista,
previu a possibilidade em forma de sistema nos art. 7º, 8º e 9º:
Art. 7º - As cooperativas singulares se caracterizam pela prestação direta de
serviços aos associados.
Art. 8° - As cooperativas centrais e federações de cooperativas objetivam
organizar, em comum e em maior escala, os serviços econômicos e
assistenciais de interesse das filiadas, integrando e orientando suas
atividades, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços.
Parágrafo único. Para a prestação de serviços de interesse comum, é
permitida a constituição de cooperativas centrais, às quais se associem
outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas.
Art. 9° - As confederações de cooperativas têm por objetivo orientar e
coordenar as atividades das filiadas, nos casos em que o vulto dos
empreendimentos transcender o âmbito de capacidade ou conveniência de
atuação das centrais e federações.

A partir de 1971, o segmento corporativo de crédito passou a buscar a organização
conforme estabelecida na lei. Inicialmente surgiram as cooperativas centrais
inspiradas em modelos internacionais, as quais passaram a organizar a gestão
financeira das disponibilidades de recursos das filiadas, cuidar dos processos de
infraestrutura como padronização de procedimentos, sistemas de informática,
negociação com bancos parceiros e capacitação de dirigentes e funcionários.
Em 1996, o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou a Resolução 2.193/1996,
autorizando a constituição de bancos cooperativos com o propósito inicial de conferir
autonomia operacional às cooperativas de crédito, garantindo, de maneira eficiente e
definitiva, os ganhos de escala almejados pelas cooperativas centrais.
No entanto, a partir do agrupamento das Cooperativas Centrais em torno dos
Bancos Cooperativos, surgiu a necessidade da criação de confederações de
Cooperativas com o objetivo de coordenar e supervisionar o sistema em âmbito
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nacional e, quando pertinente, garantir ganhos de escala em atividades não
financeiras, que passaram a ser geridas nacionalmente. Assim, o processo de
organização do cooperativismo de crédito no Brasil atingiu o terceiro nível
(SCHNEIDER, 2006).
Ao contrário do que ocorre em alguns outros países, no Brasil não há uma entidade
de cúpula única, sendo o cooperativismo brasileiro de crédito organizado em quatro
grandes sistemas principais: SICREDI, SICOOB, UNICRED e ANCOSOL.
Em 2004, o sistema de crédito cooperativo no Brasil respondia por 2,3% das
operações de crédito realizadas no âmbito da área do Sistema Financeiro Nacional
(SFN), e possuía 2,56% do Patrimônio Líquido Total da área bancária do SFN.
Embora a participação no mercado financeiro brasileiro seja considerada pequena,
cabe observar que desde 1995 ela quadruplicou, quando respondia por apenas
0,44% das operações de crédito. Quanto ao seu Patrimônio Líquido, este duplicou
em relação à área bancária do SFN, quando representava apenas 1,44% (BACEN,
2005) (TAB.1).
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Tabela 1 – Percentual de representação dos sistemas SICREDI, SICOOB e UNICRED em
relação ao percentual do total de segmento de crédito corporativo (Em bilhões de reais)
Data-base 2004
Patrimônio
Operações de
Número de
Depósitos
Líquido
Crédito
Cooperativas
SICREDI
0,8
3,5
2,9
132
SICOOB
1,9
2,4
3,6
723
UNICRED
0,5
1,5
0,9
129
TOTAL
3,2
7,4
7,4
984
SEGMENTO DE
4,2
8,2
7,9
1.436
CRÉDITO
% DO TOTAL
76,19%
90,24%
91,13%
65,58%
Fonte: SCHNEIDER, 2006, p.215.

Como este estudo aborda cooperativas de crédito do Sistema SICOOB, apenas este
será abordado.
2.5.4.1 Sistema SICOOB
O Sistema SICOOB é gerido por 7.382 executivos, composto por 1 Confederação, 1
Banco, 14 Cooperativas Centrais, 584 Cooperativas Singulares de crédito com 1.300
Pontos de Atendimento Cooperativo (PAC) e 1.884 pontos de atendimento ao
público. Os associados totalizam 1.921.322, que são atendidos por 15.045
funcionários. No final de 2010, o balanço indicou R$ 14.033 milhões em operações
de crédito, R$ 2.599 milhões em depósitos à vista, R$ 11.139 milhões em depósitos
a prazo e R$ 13.738 milhões em depósitos totais. Seu patrimônio líquido contava R$
6.146 milhões, sendo R$ 667 milhões de resultado do ano e R$ 24.716 milhões de
ativos totais (SICOOB CONFEDERAÇÃO, 2010). Tem como missão “gerar soluções
financeiras adequadas e sustentáveis, por meio do cooperativismo, aos associados
e as suas comunidades”.
Em dezembro de 2010, o Sistema apresentou um crescimento de 18,25% em seus
ativos totais em relação a 2009. Em 2011, o crescimento dos ativos totais foi de
18,23% em relação a 2010. Referente às duas principais fontes de recurso da
Cooperativa, os depósitos totais cresceram 31,12% se comparados a 2009 e
26,47% em relação a 2010. O patrimônio líquido cresceu 15,78% em 2010 e 17,77%
em 2011. O Relatório compilado consta da Tabela 2.
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Tabela 2 - Relatório financeiro anual SICOOB (Em R$ milhões)
Data-base: 31 dez. 2011
Itens
Dez/2010 Dez/2011
Variação %
Operações de Crédito
13.178
16.527
25,41%
Depósitos Totais

13.738

17.374

26,47%

Depósitos à Vista

2.599

3.079

18,46%

Depósitos a Prazo

11.139

14.295

28,33%

Patrimônio Líquido

6.146

7.238

17,77%

667

875

31,18%

23.861

28.211

18,23%

Resultado do Período
Ativo Totais

Fonte: SICOOB Relatório, 2012.

Conforme a Tabela 2, a variação média positiva se situou em 23,69% com relação a
todos os itens.
A visualização do SICOOB na organização do cooperativismo de crédito no Brasil e
seu relacionamento com as principais entidades cooperativistas no mundo podem
ser compreendidos pelo organograma constante da Figura 2:
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Aliança Cooperativa Internacional (ACI)

WOCCU Conselho Mundial
das Cooperativas de Crédito
COLAC Confederação
Latino-Americana de
Cooperativas de Economia
e Crédito

CONFEBRAS (***)
Sicoob DF *
Sicoob Central Cecresp *
Sicoob Amazônia *
Sicoob NE*
Sicoob MT/MS *
Sicoob Norte *
Sicoob SC *
Sicoob Central Crediminas *
Sicoob ES *
Sicoob PR *
Sicoob Central Cocecrer *
Sicoob BA *
Credigoiás *
Cecremge *
Cecrers-RS (21)
Cecred-SC (12)
Federalcred-AL (9)
ANCOSOL
Centrais:
Cresol PR (74)
– 7 bases regionais
Cresol SC/RS (56)
– 4 bases regionais
Ecosol-SP (20)
– 1 base regional
Crehnor-RS (7)
Central Ascoob **
Independentes:
- Creditag (23)
- Integrar (11)

ICBA Associação
Internacional dos Bancos
Cooperativos
EXTERIOR

SICOOB BRASIL
Bancoob
Sicoob DF (18)
AGR
Sicoob Cecresp (199)
- CECRESP Corretora
Bancoob
Sicoob Amazônia (23)
Sicoob NE (16)
Cabal Brasil
Sicoob MT/MS (18)
(bandeira
Sicoob Norte (13)
Cabal)
Sicoob SC (43)
Sicoob Crediminas (97)
- MINASEG Corretora
FGS – Fundo
- FGD – Fundo Garantidor
Garantidor do
de Depósitos
Sicoob
Sicoob ES (10)
Sicoob PR (19)
Sicoob Cocecrer (24)
Sicoob BA (28)
Credigoiás (34)
Cecremge (98)
NÃO-FILIADOS À
CONFEDERAÇÃO
(exceto ANCOSOL)
Centrais:
Centralcredi-RO (11)
Cecoopes-ES (3)
Federação:
Fenacred-RJ (38)
Outras entidades:
Associação Nacional de
Cooperativas de Crédito
ANCC (14)
Associação das Cooperativas
de Crédito Independentes do
Brasil ACCIBRÁS (7)

Figura 2 – Organograma do cooperativismo de
Fonte: PINHEIRO, 2008, p.16.

BRASIL

Bansicred

Sicredi
Administradora
de cartão de
crédito

Administradora
de Bens Sicredi

Corsecoop –
corretora de
seguros

Administradora
de Consórcios
Sicredi Ltda.

CNAC - Confederação Nacional
de Auditoria Cooperativa
Confederações:
Sicoob Brasil
Confederação Sicredi
Unicred do Brasil
Centrais:
Sicoob Cecresp Sicoob Cocecrer
Sicoob Crediminas Sicoob
Cecremge
Sicoob ES Sicoob MT/MS
Sicoob DF Sicoob BA
Sicoob Amazônia Sicoob PR
Singulares
Sicoob SC Sicoob Norte
não filiadas
Sicoob NE Sicredi RS
à central de
Sicredi PR Sicredi MT
crédito: 311
Sicredi MS Sicredi SP
Unicred Brasil Central
Unicred N/NE Unicred MG
Unicred SP Unicred RJ
Unicred AMOC Federalcred
crédito no BrasilCentral
em 30.06.2008

Sicredi
OCB - Organização
Serviços
das Cooperativas do
Sicredi RS
Brasil
(56)
Sicredi PR
(28)
OCE‟s - 26
Sicredi SP
organizações
(18)
estaduais e 1
Sicredi MS Redesys
distrital
Informática
(12)
Sicredi MT
(16)
Tecnocred
UNICRED DO BRASIL
Soluções
Unicred N/NE (23)
Tecnológicas
Unicred RS (23)
Unicred SC (9)
Unicred PR (8)
ABRACCINTI
Unicred SP (18)
– Associação
Unicred RJ (10)
Bras. de
Unicred MG (30)
Cooperativas
Unicred Brasil Central GO
de Crédito
(4)
Integradas
Unicred Amazônia Oc. (6)
pela
Tecnologia da
Informação

LEGENDA
(*) Centrais filiadas à Confederação Confebras e Sicoob
Brasil
(**) Na data-base ainda não tinha entrado em
funcionamento
(***) composta por centrais (que são cooperativas de
segundo grau) e também por cooperativas singulares de
primeiro grau
Número entre parênteses = n. de filiadas das entidades

48
O organograma do modelo estrutural do SICOOB consta da Figura 3.

Confederação
SICOOB

Central

CCS 1

CCS 2

CCS 3

BANCOOB

Central

Central

CCS 1

CCS 1

CCS 2

CCS 2

CCS 3

CCS 3

Corretora
de Seguros

Corretora
de Seguros
CCS 4

CCS 4

Adm. Cartões
de Crédito
Legenda: CCS = Cooperativas de Crédito Singulares
Figura 3 – Organograma do modelo estrutural SICOOB
Fonte: PENIDO, 2004, p.159.

A Confederação Nacional de Cooperativas de Crédito do Sicoob (SICOOB
CONFEDERAÇÃO, 2011) é uma cooperativa de terceiro grau, segundo a legislação
cooperativista e, como instituição, possui personalidade jurídica própria.
O SICOOB CONFEDERAÇÃO foi constituído pelas cooperativas centrais do
Sistema,

com

a

finalidade

de

defender

os

interesses

das

cooperativas

representadas, promovendo a padronização, supervisão e integração operacional,
financeira, normativa e tecnológica. Define ainda, políticas e estratégias de
comunicação e marketing, principalmente em relação à marca SICOOB. Por meio da
Confederação, as cooperativas de crédito do SICOOB, têm acesso a serviços de
auditoria direta e indireta, ouvidoria e relacionamento com associado, capacitação
de pessoas, informações gerenciais e soluções tecnológicas como o Sistema de
Informática do Sicoob (SISBR). Criado em 2001, o SISBR integra operacional e
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nacionalmente as cooperativas do SICOOB, agregando o que há de mais moderno
da área de tecnologia para proporcionar toda a infraestrutura e facilidade que o
negócio precisa.
A Confederação representa a materialização da proposta de consolidação,
organização e fortalecimento do SICOOB, com vistas à atuação sistêmica,
formando, em conjunto das suas Cooperativas Centrais, Cooperativas Singulares e
do Banco Cooperativo do Brasil (BANCOOB), uma grande rede compartilhada.
A representação das cooperativas do SICOOB é exercida também em parceria com
os demais sistemas cooperativos por intermédio da Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB), na busca do aperfeiçoamento da regulamentação que disciplina o
segmento. Em sintonia, os órgãos cooperativos ampliam o campo de atuação,
fazendo esforço adicional em benefício de todos.
As Cooperativas de Crédito Singulares (CCS, 2011) são instituições financeiras
resultantes da união de pessoas integrantes de segmentos econômicos específicos,
que buscam a melhor maneira de atendimento às suas necessidades financeiras. O
modelo mais simples de funcionamento de uma cooperativa singular consiste em
apenas captar cotas de capital, revertendo-as em empréstimos aos associados.
Esse modelo operacional não oferece serviços semelhantes à rede bancária, tais
como contas-correntes, aplicações financeiras, entre outros. Contudo, a maior parte
das cooperativas singulares que compõe o SICOOB capta depósitos à vista e a
prazo, permitindo-lhes aumento significativo da capacidade de concessão de crédito.
Essa iniciativa tem possibilitado o incremento das sobras apuradas e a variedade da
oferta de serviços aos associados, atualmente equiparada aos bancos de varejo.
Ao oferecer produtos e serviços de qualidade, as cooperativas singulares pretendem
não somente satisfazer aos proprietários, como também contribuir significativamente
para o desenvolvimento econômico-financeiro das comunidades por elas atendidas.
Com o intuito de incrementar a qualidade dos serviços prestados aos associados, as
cooperativas singulares do SICOOB se organizaram e constituíram as Cooperativas
Centrais de Crédito (CCC) como forma de ampliar ainda mais a capacidade de
atendimento. Trata-se de instituições independentes, promotoras da integração

50
regional e nacional das entidades do sistema. O SICOOB possui 14 Cooperativas
Centrais, as quais atuam proativamente na prevenção e correção de situações que
acarretem risco para a solidez das cooperativas filiadas e do Sistema SICOOB. Elas
prestam diversos serviços, entre os quais: centralização dos recursos captados
pelas singulares; padronização e supervisão de sistemas operacionais e de controle
de depósitos e empréstimos; supervisão auxiliar; educação e capacitação; adoção
de medidas corretivas; assessoria jurídica; compras em comum; intercâmbios para
qualidade e treinamento profissional. A prestação de tais serviços propicia a redução
de custos e o fortalecimento do sistema perante o mercado, mediante a união de
projetos e de forças. Serve de alicerce para empreendimentos cooperativos, que
buscam encontrar soluções dos problemas comuns e desejos coletivos.
As entidades complementares do SICOOB são as seguintes:
•

Cabal Brasil (fundação: 2000) - empresa administradora e processadora de
cartões. Surgiu de uma parceria com a Cabal Cooperativa de Provisión de
Servícios Ltda., de origem argentina. Presta serviços ao Bancoob e às
cooperativas do SICOOB;

•

Bancoob DTVM (fundação: 2005) - empresa administradora e gestora de
recursos de terceiros, em especial das cooperativas de crédito do Sicoob. Foi
autorizada pelo Banco Central do Brasil a expandir sua atuação, adotando a
nomenclatura atual e nova estrutura desde 09/02/2011;

•

Fundação Sicoob Previ (fundação: 2006) - entidade fechada de previdência
complementar criada para atender aos associados e funcionários do sistema
SICOOB.

O Banco Cooperativo do Brasil S/A (BANCOOB) é um banco comercial privado,
sociedade anônima de capital fechado, cujo controle acionário pertence às
cooperativas centrais de crédito do SICOOB. É regido e regulamentado pela Lei
4.595/64 e pela Resolução 2.788/00 do Conselho Monetário Nacional. Juridicamente
independente das demais entidades do Sistema SICOOB, o BANCOOB foi
constituído com a finalidade de oferecer produtos e serviços financeiros às
cooperativas, ampliando e criando novas possibilidades de negócios e gestão
centralizada dos recursos financeiros do Sistema SICOOB.
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O BANCOOB atua com agente facilitador na redução dos custos das cooperativas
do SICOOB, desenvolvendo e disponibilizando produtos e serviços tipicamente
bancários as cooperativas do SICOOB. Desta forma, as cooperativas singulares
assemelham-se às demais instituições do mercado bancário, contando com uma
linha completa de cartões de crédito, poupança, cobrança bancária, linhas de
créditos oriundas de recursos repassados por instituições governamentais, fundos
de investimentos, entre outros, em condições significativamente competitivas.
O SICOOB Fundo Garantidor (FGS, 2011) foi implantando com o objetivo de garantir
os depósitos à vista e a prazo dos associados de cooperativas singulares que,
eventualmente, apresentem situação de desequilíbrio patrimonial e econômicofinanceiro. A constituição de fundo garantidor para as cooperativas singulares do
SICOOB decorreu do fato de o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), fundo garantidor
dos bancos, não oferecer cobertura aos depósitos de associados de cooperativas de
crédito. Para oferecer aos associados a garantia prestada pelo FGS, as singulares
interessadas são submetidas a rigoroso processo de avaliação, instituído por
regulamento próprio, de forma que o direito à cobertura de todas as cooperativas
participantes possa ser assegurado. Atualmente, a regulamentação do FGS prevê a
cobertura dos depósitos à vista e a prazo dos associados das cooperativas
singulares participantes, até o valor de R$ 70 mil, identificados por Cadastro de
Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Além disso,
presta cobertura em processos de incorporação em que a cooperativa incorporada
apresente estado de insolvência.
O SICOOB Sistema CREDIMINAS (uma das duas Centrais de Cooperativas do
SICOOB em Minas Gerais) reúne 83 cooperativas de crédito com 486 pontos de
atendimento localizadas em 418 municípios mineiros, que atuam na captação e
administração de recursos financeiros, empréstimos e na prestação de serviços a
cerca de 410 mil associados, gerando mais de 4.000 empregos diretos. As
cooperativas proporcionam o acesso a recursos financeiros especiais para
investimento e capital de giro direcionado a pequenos e médios empreendedores de
vários segmentos, incluindo produtores rurais e outros agentes do setor produtivo
(CREDIMINAS, 2011).
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Em dezembro de 2010, o Sistema apresentou um crescimento de 18,25% em seus
ativos totais, o que representa uma evolução de cerca de R$587 milhões em valores
nominais. Referente às duas principais fontes de recurso da Cooperativa, os
depósitos totais cresceram R$449 milhões, ou 31,12% se comparado a 2009, ao
passo que o patrimônio líquido cresceu R$111 milhões, o que representa um
aumento de 15,78% no mesmo período.
Em suas Operações de Crédito Totais, o SICOOB Sistema CREDIMINAS fechou
2010 com alta de 7,61% na aplicação dos recursos, o que equivale a um aumento
de R$150 milhões. O resultado confirmou o propósito de ampliar suas carteiras de
crédito de forma sustentada, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
dos negócios de seus associados e das comunidades onde está presente. A
Carteira Comercial teve participação significativa nesse resultado, com cerca de R$
1,176 bilhão em operações, representando uma evolução de 16,99% em
comparação a 2009. Este desempenho está diretamente associado com as
transformações das cooperativas em livre admissão de associados.
Em 2010, a Poupança SICOOB foi a mais significativa fonte de recursos para
repasses ao crédito rural no SICOOB Sistema CREDIMINAS, contribuindo com
R$198,441 milhões. O valor representa um incremento de 45,32%, se comparado a
2009.
Para Schneider (2006, p.167-168), o SICOOB concluiu seu modelo organizacional e
equiparou-o aos sistemas corporativos de crédito mais organizados do mundo, com
estruturação em três níveis, com busca à complementaridade e economia de escala,
da seguinte maneira:
a. Na base, as cooperativas singulares de primeiro grau são responsáveis por
atender os associados e, embora com orientação sistêmica, mantêm um
razoável grau de autonomia na definição do público-alvo, área de ação,
escolha e uso da marca, estruturação administrativa, definição de produtos e
serviços, prazos, taxas e gestão de recursos financeiros. Em alguns Estados
essas definições são tomadas de forma sistêmica e sob a coordenação da
respectiva Central;
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b. No segundo grau, centrais estaduais (podem se situar em vários Estados)
também apresentam diversidade entre si em sua estrutura e em sua atuação.
Em alguns Estados, cumprem a função de supervisão, prestação de serviços
de centralização financeira, formação de recursos humanos, assessoria e
consultoria jurídico-normativa, assessoria organizacional e de representação
político-institucional e, em outros, apenas poucos serviços são encontrados.
Algumas centrais são únicas no Estado e comportam as cooperativas rurais e
urbanas, mas em outros Estados existem duas centrais, sendo uma
composta pelas cooperativas de crédito rural e outra por cooperativas de
crédito urbano, com prejuízo de economia de escala nos serviços comuns;
c. No terceiro grau atuam a Confederação e o Banco Cooperativo. A
Confederação presta serviços de integração, organização dos serviços de
supervisão, controle, padronização e marketing, mas objetiva coordenar
todas as políticas no campo administrativo-operacional. O BANCOOB,
chamado de banco de cúpula do Sistema, é responsável por administrar a
liquidez do Sistema mediante convênios, prover produtos e serviços que, por
questões legais ou de escala, as cooperativas não podem prestar por conta
própria. Além disso, é responsável por prover a tecnologia utilizada pelas
cooperativas que integram o SICOOB.
Ainda segundo Schneider (2006), dentro das necessidades identificadas no plano da
Confederação SICOOB, das cooperativas centrais e também em nível das
cooperativas singulares, os seguintes objetivos estratégicos foram definidos pelo
SICOOB Brasil: (1) exercer a regulação, a padronização de processos e o controle
do Sistema; (2) fortalecer a imagem do SICOOB, difundindo-o como projeto de
relevância nacional; (3) institucionalizar e manter fundo garantidor de crédito como
instrumento de proteção aos depósitos dos associados; (4) integrar as auditorias do
Sistema, auditar as centrais e o BANCOOB; (5) gerir e agregar valor ao patrimônio
coletivo do Sistema e da Marca; e (6) zelar pela atuação do sistema dentro dos
preceitos da legalidade, segurança, qualidade e produtividade.
Buscou-se, até aqui, apresentar um panorama do cooperativismo e das sociedades
cooperativas para introduzir a matéria que mais importa a este estudo, a forma de
governança cooperativista – o que vai levar ao entendimento de que incorporação
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pode ser estratégia de fortalecimento e sustentabilidade de cooperativas de crédito.
Para seu esclarecimento, alguns entendimentos sobre governança e planejamento
estratégico se tornam necessários.

2.6 Governança Corporativa (GC)
De maneira geral, a Governança Corporativa visa responder a algumas perguntas
básicas, como: Quais são os mecanismos pelos quais os fornecedores de recursos
das companhias garantem que obterão para si o retorno sobre seu investimento?
Quais os mecanismos que podem proteger os investidores externos (acionistas
minoritários ou credores de longo prazo) da expropriação pelos acionistas
controladores e pelos gestores? Qual a garantia que se tem de que o alto executivo
tomará as decisões de melhor interesse de todos os investidores da corporação?
Como se garante que as informações prestadas pela companhia são transparentes
e precisas? (ANDRADE; ROSSETTI, 2004).
Existem três agrupamentos de conceitos: os que enfatizam direitos e sistemas de
relações, os que chamam a atenção para valores e padrões de comportamento e os
focados em sistemas normativos.
Sobre a abordagem dos „direitos e sistemas de relações‟, considera-se a
governança corporativa como o campo da administração que trata do conjunto de
relações entre a direção das empresas, seus conselhos de administração, seus
acionistas e outras partes interessadas (SHLEIFER; VISHNY, 1997). Ela estabelece
os caminhos pelos quais os supridores de capital das corporações são assegurados
do retorno de seus investimentos. Essa definição se aproxima da abordagem da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), para quem:
A governança corporativa é o sistema segundo o qual as corporações de
negócio são dirigidas e controladas. A estrutura da governança corporativa
especifica a distribuição dos direitos e responsabilidades entre os diferentes
participantes da corporação, tais como o conselho de administração, os
diretores executivos, os acionistas e outros interessados, além de definir as
regras e procedimentos para a tomada de decisão em relação a questões
corporativas. E oferece também bases através das quais os objetivos da
empresa são estabelecidos, definindo os meios para se alcançarem tais
objetivos e os instrumentos para se acompanhar o desempenho
(ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p. 23).
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Já o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2007, p.75) valoriza o
sistema de relações da empresa em seu conceito de GC, ao considerá-lo um
“sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os
relacionamentos entre acionistas / cotistas, conselho de administração, diretoria,
auditoria independente e conselho fiscal”. O órgão afirma que as boas práticas de
governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade, facilitar
seu acesso ao capital e contribuir para sua perenidade.
A abordagem de governança corporativa (GC) como „sistema de valores e padrões
de comportamento‟ entende que ela trata da justiça, da transparência e da
responsabilidade das empresas em questões que envolvem os interesses do
negócio e os da sociedade como um todo (WILLIAMSON, 1996).

Na visão de

Cadbury (1999, citado por ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p.24), a governança
corporativa “é expressa por um sistema de valores que rege as organizações em
sua rede de relações internas e externas. Ela, então, reflete os padrões da
companhia os quais, por sua vez, refletem os padrões de comportamento da
sociedade”.
Como „sistemas normativos‟, Andrade e Rossetti (2004, p.26) apontam a definição
de Monks e Minow (1995) de que a governança corporativa trata
[...] do conjunto de leis e regulamentos que visam: a) assegurar os direitos
dos acionistas das empresas, controladores ou minoritários; b) disponibilizar
informações que permitam aos acionistas acompanhar decisões
empresariais impactantes, avaliando o quanto elas interferem em seus
direitos; c) possibilitar aos diferentes públicos alcançados pelos atos das
empresas o emprego de instrumentos que assegurem a observância de
seus diretos; d) promover a interação dos acionistas, dos conselhos de
administração e da direção executiva das empresas.

Pode-se entender a governança como um conjunto de valores, princípios, propósitos
e regras que rege o sistema de poder e os mecanismos de gestão das corporações,
buscando a maximização da riqueza dos acionistas e o atendimento dos direitos de
outras partes interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com este fim.
Organizações como as Nações Unidas e a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) visualizam as boas práticas de governança
como pilares da arquitetura econômica global e um dos instrumentos do
desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: econômica, ambiental e
social.
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A GC está historicamente ligada à separação entre a propriedade e a gestão.
Fatores determinantes externos e internos contribuíram para que as empresas
buscassem alternativas para adequação aos novos níveis de governança percebidos
pelo ambiente global observadas no período de 1990 a 2000. Nesse contexto, os
fatores externos às corporações podem ser agrupados em três conjuntos: as
mudanças no macroambiente de negócios, as revisões institucionais e os
determinantes internos, os quais também podem ser agrupados em três conjuntos:
as mudanças societárias, os realinhamentos estratégicos e os reordenamentos
organizacionais.
Cabe notar que, nas últimas décadas, houve três marcos históricos que, na
realidade, formaram os três pilares da moderna governança: o pioneirismo de Robert
Monks, o relatório Cadbury e os princípios da OCDE (QUADRO 4).
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Quadro 4 – Os três marcos construtivos da governança corporativa: motivações e
desdobramentos
AS MOTIVAÇÕES
 Divórcio entre proprietários e executivos
 Aproximação efetiva entre acionistas –
conselho e direção
 Exposição de práticas danosas
 Mobilização de acionistas e órgãos
reguladores
 Monitoramento e intervenção nas empresas
 Envolvimento efetivo dos proprietários
 Mobilização de investidores institucionais












O RELATÓRIO CADBURY
Foco nos aspectos financeiros da governança
corporativa
Questões chave:
o Responsabilidade de conselheiros e
executivos-chefes
o Análise de desempenho e informações
para acionistas
o Freqüência e clareza nas prestações de
contas
o Constituição de comitês de auditoria
o Interação acionistas – conselheiros –
auditores - executivos
Definição de um código de melhores práticas

OS PRINCÍPIOS DA OCDE
Relações entre boa governança e:
o Desenvolvimento do mercado de capitais
o Crescimento das corporações
o Desenvolvimento das nações
Extensão do escopo da governança
corporativa: de modelos shareholder para
modelos stakeholder
Definição de regras para conflitos de agência
Sugestão de princípios para elaboração de
códigos de melhores práticas:
o Países-Membros
o Países não-Membros

OS DESDOBRAMENTOS
Difusão e adoção das melhores
práticas
de governança corporativa



o
o
o


o
o
o
o
o

Países desenvolvidos membros da
Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico
(OCDE)
Países emergentes:
Ásia
América Latina
África
Países em transição políticoinstitucional
Instituições:
Autoridades reguladoras
Mercado de capitais
Investimentos institucionais
Associações de investidores
Agências de rating corporativo

Fonte: ANDRADE; ROSSETTI, 2004, p. 57.

Robert Monks foi um ativista pioneiro que mudou a concepção de governança
corporativa nos Estados Unidos. Focou sua atenção nos direitos dos acionistas,
mobilizando-os para o exercício de um papel mais ativo em suas corporações.
Centrado em dois valores fundamentais da boa governança, fairness2 e compliance3,
Monks foi um dos primeiros a evidenciar a importância da boa governança para a
2
3

Senso de justiça.
Conformidade legal, especialmente a relacionada aos direitos dos minoritários passivos.
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prosperidade de todos os envolvidos. Já o Relatório Cadbury centrou-se nos dois
outros valores da boa governança, accountability4 e disclosure5, com o foco nos
aspectos financeiros e nos papéis dos acionistas, dos conselhos, dos auditores e
dos executivos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), por sua vez, ampliou o espectro da boa governança, evidenciando suas
fortes ligações com o processo de desenvolvimento econômico das nações. Ao
justificar o envolvimento da instituição com a proposição de princípios de boa
governança, a OCDE demonstrou que a adoção, pelas corporações, de práticas de
gestão confiáveis, atrai investidores para o mercado de capitais, reduz custos de
captação de recursos e alavanca o desenvolvimento da economia (ANDRADE;
ROSSETTI, 2004).
Pode-se perceber, com base nesse pilares e nas práticas verificadas no mercado,
não existir um modelo único e universal de governança corporativa, e que as
diferenças resultam da diversidade cultural e institucional das nações e delas
decorrentes. Seus determinantes podem se definir no ambiente externo ou
internamente.
Existem forças de controle que podem minimizar problemas causados por
divergências entre as decisões tomadas internamente e aquelas que seriam
melhores do ponto de vista da sociedade. Esses mecanismos de controle podem ser
classificados em externos (sistema político-legal e regulatório, mercados de capitais
e do produto), e internos (sistema de controle exercido pelo conselho, sistemas de
remuneração e outros incentivos) (MACHADO FILHO, 2006).
Steinberg (2003) ressalta que os integrantes dos Conselhos de Administração e da
Diretoria

necessariamente

devem

ter as

seguintes

competências:

(a)

ter

transparência; (b) possuir habilidade para trabalhar com sócios e matrizes diversas;
(c) disposição para trabalhar com ética; (d) noção de timing – fazer na hora certa e
apostar no momento exato; (e) contribuir decisoriamente com a longevidade e
perpetuidade do negócio; (f) assimilar auditorias pesadas; e (g) ter disposição para
agir, ou seja, assumir riscos e arbitrar, mas dentro das regras claras e conhecidas
dos acionistas.
4
5

Prestação responsável de contas.
Mais transparência.
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Para um resultado positivo, a escolha dos Diretores Executivos e principalmente do
Presidente Executivo deve se basear em características fundamentais: (a) liderança
para fazer prosperar em todo o grupo os valores da consciência ética; (b) visão de
futuro para liderar o planejamento estratégico; (c) capacidade de gerir negócios; (d)
desprendimento para permitir o crescimento de pares com vistas à eventual
necessidade de sucessão; e (e) respeito ao posto hierárquico do Conselho de
Administração (STEINBERG, 2003).
A missão do Conselho Fiscal é certificar e garantir aos acionistas que a gestão está
sendo realizada de acordo com os objetivos sociais definidos na Assembleia Geral.
Os demonstrativos contábeis devem apresentar a real situação econômicofinanceira da organização. O art. 56 da Lei 5.764 (BRASIL, 1971) define as
atividades a serem exercidas pelo Conselho Fiscal:
Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e
minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela
Assembléia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço)
dos seus componentes.
§ 1º Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis
enumerados no artigo 51, os parentes dos diretores até o 2° (segundo)
grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse
grau.
§ 2º O associado não pode exercer cumulativamente cargos nos órgãos de
administração e de fiscalização.

Schneider (2006) comenta que o cooperativismo de crédito possui similaridade às
sociedades anônimas em relação aos conselhos de administração e fiscal no que
tange à governança corporativa.

2.7 A governança cooperativista
A governança nas cooperativas de crédito está alicerçada na organização do quadro
social, criando possibilidades de representação a partir de seus núcleos e um grupo
de sustentação e de acompanhamento mais direto em relação à atuação da
cooperativa. A base de sua governabilidade encontra-se na Lei 5.764 (BRASIL,
1971) que estabelece, em seu artigo 38, que a Assembleia Geral dos associados
[...] é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e
estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da
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sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e
defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou
discordantes.

O art. 42 da Lei 5.764 (BRASIL, 1971) define que nas Cooperativas Singulares
[...] cada associado presente não terá direito a mais de 1 (um) voto,
qualquer que seja o número de suas quotas-partes.
§ 1° Não será permitida a representação por meio de mandatário.
§ 2° Quando o número de associados, nas cooperativas singulares exceder
a 3.000 (três mil), pode o estatuto estabelecer que os mesmos sejam
representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a
qualidade de associados no gozo de seus direitos sociais e não exerçam
cargos eletivos na sociedade.
§ 3° O estatuto determinará o número de delegados, a época e forma de
sua escolha por grupos seccionais de associados de igual número e o
tempo de duração da delegação.
§ 4º Admitir-se-á, também, a delegação definida no parágrafo anterior nas
cooperativas singulares cujo número de associados seja inferior a 3.000
(três mil), desde que haja filiados residindo a mais de 50 km (cinqüenta
quilômetros) da sede.
§ 5° Os associados, integrantes de grupos seccionais, que não sejam
delegados, poderão comparecer às Assembleias Gerais, privados, contudo,
de voz e voto.
§ 6° As Assembleias Gerais compostas por delegados decidem sobre todas
as matérias que, nos termos da lei ou dos estatutos, constituem objeto de
decisão da assembléia geral dos associados (Redação dada pela Lei nº
6.981, de 30/03/82).

As Assembleias estão divididas em ordinárias e extraordinárias, sendo os assuntos
elencados pelo art.44 para as ordinárias e pelo art.46 para as extraordinárias:
Art. 44. A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3
(três) primeiros meses após o término do exercício social, deliberará sobre
os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia:
I - prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b)
balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes
da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da
sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.
II - destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade,
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios;
III - eleição dos componentes dos órgãos de administração, do Conselho
Fiscal e de outros, quando for o caso;
IV - quando previsto, a fixação do valor dos honorários, gratificações e
cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria e do Conselho Fiscal;
V - quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no
artigo 46.
§ 1° Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão
participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.
§ 2º À exceção das cooperativas de crédito e das agrícolas mistas com
seção de crédito, a aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de
administração, desonera seus componentes de responsabilidade,
ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simulação, bem como a
infração da lei ou do estatuto.
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Art. 46. É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária
deliberar sobre os seguintes assuntos:
I - reforma do estatuto;
II - fusão, incorporação ou desmembramento (grifo nosso);
III - mudança do objeto da sociedade;
IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes;
V - contas do liquidante.
Parágrafo único. São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos
associados presentes, para tornar válidas as deliberações de que trata este
artigo.

Para que a prática da governança corporativa funcione dentro de uma cooperativa
de crédito, Schneider (2006, p.116) sugere que seja adotado o modelo estrutural,
sistêmico ou em economia de escala com regulamentação clara das atividades,
papéis, responsabilidades e parâmetros operacionais, para assegurar que a gestão
equilibrada garanta a longevidade da cooperativa. A efetividade depende da boa
prática da governança, realizada por pessoas com perfil adequado aos cargos e
comprometidas com o empreendimento. “A prática da governança é subjetiva: é,
portanto, identificada através da observação criteriosa das ações das pessoas
ocupantes de cargos nos órgãos estratégicos da cooperativa”.
Uma organização sistêmica corporativa deve estabelecer os arranjos contratuais
adequados sob distintos ambientes culturais, tecnológicos e econômicos, bem como
com as partes com as quais se relaciona de tal forma que cada uma, por si, perceba
os objetivos econômicos a serem atingidos. Há dispositivos legais que determinam
um conjunto de relações jurídicas distintas firmadas por contratos próprios, o que
resulta em um conjunto de entes e indivíduos que se interrelacionam em um sistema
de crédito cooperativo:
(a) Os associados das Cooperativas Singulares de Crédito, às quais está
destinado o objetivo principal do empreendimento, são as detentoras das
quotas de capital, que dão sustentação ao sistema;
(b) Os cooperados são atores do polo ativo ou passivo da relação com a
pessoa jurídica da cooperativa de crédito singular;
(c) Os administradores eleitos das Cooperativas de Crédito Singulares,
Centrais e Confederações conduzem a instituição, cabendo a cada um o
cumprimento dos objetivos e atribuições de suas organizações;
(d) Os executivos eleitos (quando dos bancos cooperativos), ou contratados
(quando das demais organizações) são encarregados da administração
diretas do negócio ou empreendimento;
(e) Todos os colaboradores das organizações da instituição são
encarregados do atendimento, formalização das operações e da prestação
direta dos serviços aos cooperados;
(f) Os fornecedores de tecnologia são encarregados de operacionalizar
equipamentos, insumos e outros bens necessários para a logística
operacional e administrativa do empreendimento;
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(g) Os representantes das empresas com as quais se estabelecem relações
6
estratégicas através das quais é viabilizada, mediante compartilhamento de
rede de dependências, a distribuição de produtos corporativos próprios da
atividade econômica desenvolvida na instituição;
7
(h) As organizações privadas e públicas figuram tanto no polo ativo como
no passivo das operações interfinanceiras próprias do empreendimento;
(i) Os poderes públicos federais, estaduais e municipais e demais entes da
administração direta e indireta (SCHARDONG, 2002, citado por
SCHNEIDER, 2006, p.117)

Nesse sentido de interrelação de vários indivíduos e entes, cabe lembrar que o
membro de cooperativa é, ao mesmo tempo, usuário e proprietário de seu negócio.
Fazendo uso do conceito de „Agência‟, os associados são, simultaneamente,
agentes e principais da mesma relação contratual.
2.7.1 Conflitos de agência em cooperativas
Bialoskorski Neto (2003) cita Jensen e Meckling (1976), que descrevem a „teoria de
agência‟ como um contrato firmado entre duas partes, em que as transações
econômicas são feitas individualmente entre as partes. Uma delas, chamada de
principal, é responsável por contratar a outra, chamada de agente, com o objetivo de
providências aos seus interesses diretos. Rickets (1987) evidencia que, para o
economista, o agente é a pessoa designada a desenvolver uma atividade no
interesse de outra parte, ou seja, a principal. Klein (1985) afirma que conflitos de
agência sempre existirão pelo fato de não existir um contrato completo.
Jensen e Mecking (1976) assinalam que o agente sempre tentará maximizar seus
interesses privados desconsiderando os interesses da parte principal, sendo o
axioma dos autores „a inexistência do agente perfeito‟. Neste sentido, os problemas
de agência se tornam maiores e a origem dos custos de gestão, também chamados
de custos contratuais e considerados problemas de governança corporativa, são
apresentados como uma acumulação de:
a)

Um controle do esforço de atitudes de agentes, desenvolvido pela

principal, visando minimizar as perdas nas atitudes de agentes em benefício
privado em detrimento do benefício da principal;

6
7

Bancos correspondentes, seguradoras, bandeiras de cartões de crédito e débito.
Instituições financeiras públicas e privadas, nacionais e internacionais.
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b)

Custos contratuais do compromisso de agentes em relação à principal,

ou seja, o esforço de manutenção das relações contratuais de agir para o
interesse de outra pessoa; e, finalmente;
c)

Os custos devidos à perda residual originada da redução do bem-estar

da parte principal, motivados pelas divergências naturais de orientação e de
decisão entre as duas partes.
Bialoskorski Neto (2000) afirma que o relacionamento entre principal e agente pode
levar a uma situação de ineficiência para a cooperativa, já que em assembleias e
nos momentos de definições econômicas, esse agente-associado pode requerer
(como parte principal da relação contratual) seu pagamento ou seu rendimento.
Como nas cooperativas não existe separação entre propriedade e controle, a
situação não se apresenta favorável e causa mais custos de agência, mas pode ser
facilmente resolvida.
Considerando essas características e esse clima, o problema mencionado por
Grossman e Hart (1983) é determinar o nível de relacionamento entre o agente e o
principal na presença de incertezas, ou seja, o nível de risco aceitável nesta
dependência bilateral e, por consequência, os mínimos níveis de custos de agência
associados a essa relação.
Sob o ponto de vista teórico de „Agência‟, a arquitetura organizacional das
sociedades cooperativas apresentam particularidades de relacionamentos entre
agentes e principais (FIG.4)
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C

Assembleia
Geral

Agente

Principal

Principal
Cooperativa
Cooperativa

Bancos e
Investidores

A
Conselho

Agente
Principal
B

Membro

Agente

Legenda: (a), (b) e (c) identificam as relações e as origens dos custos de Agência
Figura 4 – Relacionamentos de Agência
Fonte: BIALOSKORSKI NETO, 2001a, citado por BIALOSKORSKI NETO 2006, p.63.

Teoricamente, o relacionamento de Agência pode ser analisado de várias maneiras.
Por parte dos bancos, financeiras e investidores como entidades (para o Conselho),
o agente deve operar de acordo com os interesses da eficiência econômica de
investidores. Por parte da cooperativa, parte principal dos associados, os agentes
devem ser motivados para produzir a quantidade e qualidade necessária aos
interesses das empresas da sociedade cooperativa e, em certos momentos, tomar
uma decisão estratégica quando aqueles que são colaboradores tornam-se as
entidades e o Conselho de Administração torna-se o agente, que deve ser motivado
e a quem deve ser atribuída a responsabilidade para cuidar dos interesses dos
membros da cooperativa.
Em todas essas relações existem a Agência, o incentivo e os custos de
monitoramento descritos na Figura 4. Bialoskorski Neto (2003) observa que a
estrutura organizacional das sociedades cooperativas apresenta vários focos de
custos de agência que, por um lado, devem ser minimizados pela governança
cooperativa e, por outro, pelos papéis e desempenho dos gestores.
Quando esses conceitos são aplicados na governança cooperativa e se o papel dos
gestores é conhecido, a análise institucional permite também apreender que os
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princípios doutrinários nos quais se fundamenta o cooperativismo influenciam
diretamente o sucesso da empresa (BIALOSKORSKY NETO, 2001b):
•

O princípio da democracia demanda altos custos de transação quando a
tomada de decisão ocorre por meio de assembleias gerais;

•

O princípio da igualdade, pelo qual cada indivíduo tem apenas um voto,
implica diretamente em altos custos de agência derivados pela falta de
incentivos para as atividades da empresa;

•

O princípio da solidariedade, ou seja, a distribuição pro rata das operações e
a não existência de lucro, torna impossível a clara delimitação dos direitos de
propriedade, levando aos altos custos não somente de agência, mas também
de transação. Os problemas e as características do empreendimento
cooperativo interferem na arquitetura organizacional e na estrutura de
governança no sentido da eficiência econômica e no papel dos gestores em
se adaptar e encontrar diferentes maneiras de fazer crescer a sociedade
cooperativa e ampliar os benefícios sociais internamente na organização.

Conforme publicação do Banco Central do Brasil elaborada por Soares e Melo
Sobrinho (2008), o „planejamento‟ é a base de tudo e busca substituir a
improvisação pela ciência e a atuação empírica por métodos científicos. Por isso, um
de seus primeiros e importantes pilares é a fixação de objetivos. Já „organizar‟
significa estabelecer estrutura e forma capazes de viabilizar o planejamento. Em
empresas ou sistemas já existentes, o primeiro passo é diagnosticar o momento
atual para planejar o futuro, aonde se quer chegar.
A conjunção de planejamento e organização com as expectativas criadas em torno
do crescimento do cooperativismo de crédito leva à percepção de que o objetivo
maior é aumentar sua participação no SFN, para o que três grandes diretrizes
poderiam ser agregadas: sustentabilidade, transparência e responsabilidade social.
A consecução desse objetivo e das diretrizes nele contidas parte do diagnóstico do
momento atual, da eleição dos desafios e da proposição de ações de curto, médio e
longo prazo, capazes de viabilizar o planejamento (SOARES; MELO SOBRINHO,
2008).
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2.7.2 Modelo de gestão das cooperativas
Conceituando-se os termos, tem-se que modelo é “uma representação, abstrata e
simplificada, de uma realidade da cooperativa em seu todo ou em partes”, e gestão
é “o processo interativo de desenvolver e operacionalizar as atividades de
planejamento, organização, direção e avaliação dos resultados da cooperativa”
(OLIVEIRA, 2006, p.39).
Modelo de gestão pode ser conceituado como “o processo estruturado, interativo e
consolidado de desenvolver e operacionalizar as atividades de planejamento,
organização, direção e avaliação dos resultados, visando ao crescimento e ao
desenvolvimento da cooperativa” (OLIVEIRA, 2006, p.40) (FIG.5).
COMPONENTES
ESTRATÉGICOS

COMPONENTES
ESTRUTURAIS

• Planejamento
estratégico
• Qualidade
total
• Marketing total

• Estrutura
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• Informações
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COMPONENTES
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•
•
•
•
•
•

Liderança
Comunicação
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Modelo de
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Figura 5 – Modelo de gestão de cooperativas e seus componentes
Fonte: OLIVEIRA, 2006, p.40.

Os sete componentes evidenciados na Figura 5, que compõem o modelo de gestão
de empresas em geral, podem ser considerados também em cooperativas e devem
atuar de forma perfeitamente interligada e interativa. Sua decomposição em funções
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da administração, a saber, o planejamento (principalmente estratégico), a
organização (que diz respeito à estrutura organizacional), a direção (processo
diretivo, decisório de liderança) e a avaliação (que inclui o processo de
aprimoramento), facilita a interação entre os componentes do modelo.
Conforme Oliveira (2006), os seguintes instrumentos administrativos podem ser
considerados (QUADRO 5):

Componentes diretivos

Componentes
estruturais

Componentes
estratégicos

Quadro 5 – Focos e descrição dos componentes do modelo de gestão de cooperativas
CONTINUA
Focos
Descrição
Planejamento
estratégico

Metodologia administrativa que permite estabelecer a direção
otimizada a ser seguida

Qualidade total

Capacidade de um produto ou serviço satisfazer as necessidades,
exigências e expectativas dos cooperados e do mercado

Marketing total

Processo interativo de todas as atividades e unidades organizacionais
da cooperativa

Estrutura
organizacional

Delineamento interativo das responsabilidades, autoridades,
comunicações e decisões dos executivos e profissionais, da relação
de cada parte para com as demais e a cooperativa como um todo

Sistema de
Informações
Gerenciais (SIG)

Processo de transformação de dados em informações que são
utilizadas na estrutura decisória da cooperativa

Liderança

Processo em que uma pessoa é capaz, por suas características
individuais, de identificar as necessidades e expectativas dos
cooperados e funcionários, obtendo o engajamento e a participação
de todos para o atingimento das metas

Comunicação

Processo interativo e de entendimento, assimilação e
operacionalização de mensagens em determinado momento e
visando a um objetivo específico da cooperativa

Supervisão

Coordenação

Decisão

Ação

Catalisação e orientação dos recursos humanos, direta ou
indiretamente subordinados, em direção a metas e objetivos
estabelecidos
Capacidade de integrar, com método e ordem, os diversos
conhecimentos, atividades e pessoas no desenvolvimento de um
processo, projeto ou sistema
Delineamento de um futuro estado de coisas, que pode ser verdadeiro
ou falso, em função dos elementos que o tomador de decisão tem
disponíveis. Corresponde a uma escolha entre vários caminhos
alternativos
Capacidade de tomar e implementar as decisões necessárias para a
solução de situações diagnosticadas, otimizando os recursos
disponíveis e alcançando os resultados previamente estabelecidos
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Componentes
tecnológicos

Componentes
comportamentais

Capacitação

Administração de
resistências

Processo de identificação do conjunto de crenças, valores e expectativas
dos funcionários, procurando reverter reações contrárias aos processos
evolutivos de mudanças

Postura para
resultados

Capacidade de orientar e direcionar os recursos disponíveis para o
alcance a melhoria de resultados

Trabalho em equipe

Forma estruturada de realização dos serviços multidisciplinares,
consolidando o treinamento e o aprendizado interativos

Indicadores de
desempenho

Parâmetros e critérios de avaliação previamente estabelecidos que
permitem a verificação da realização

Componentes de
avaliação

Produto ou serviço
oferecido

Componentes de
mudanças

Quadro 5 – Focos e descrição dos componentes do modelo de gestão de cooperativas
CONCLUSÃO

Processo
Conhecimento

Desempenho
Potencial
Comportamento
Comprometimento

Razão de ser da cooperativa, quando se considera sua interação com os
cooperados e o mercado em geral
Conjunto de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre
si
Capacidade de entender o conceito e a estruturação de um assunto,
efetivando sua aplicação no contexto
Habilidade de identificar, adquirir e aplicar conhecimentos (conceituais,
metodológicos e técnicos) em processos e atividades
Resultado efetivo das atividades de um funcionário
Conjunto de conhecimentos de um funcionário
Operacionalização de um conjunto de atitudes de uma pessoa em
relação aos diversos fatores do ambiente
Processo interativo em que se consolida a responsabilidade isolada ou
solidária pelos resultados esperados pela cooperativa e cooperados

Verificação em tempo real da realização e da evolução das atividades
dos processos da cooperativa
Função do processo administrativo das cooperativas que, mediante a
comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir,
Controle
controlar e avaliar o desempenho e o resultado das estratégias, projetos
e ações, efetuando os ajustes necessários
Processo evolutivo desenvolvido (de forma gradativa, acumulativa e
Aprimoramento
sustentada) para a melhoria contínua do modelo de gestão e dos
resultados da cooperativa
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA, 2006, p.42-47.
Acompanhamento

A concentração de esforços dos executivos das cooperativas deve ser basicamente
ganhar dinheiro para seus cooperados, sendo que esse processo funciona por meio
de cinco etapas:
1.

Identificar a restrição ou gargalo, quase sempre representado por normas e
políticas vigentes, mas que pode também ser um processo ou área cuja
capacidade restringe os ganhos da cooperativa e dos cooperados;

2.

Explorar a restrição, que corresponde a eliminar perdas e a aumentar os
ganhos da cooperativa e dos cooperados;

3.

Subordinar as demais decisões à etapa 2;

4.

Ultrapassar a restrição;

5.

Voltar à etapa 1 em um processo contínuo.
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Cabe ressaltar que essas cinco etapas devem estar apoiadas em três focos básicos:
sobras, cooperados e funcionários da cooperativa. “Se o lucro (sobras) for o foco
básico, este deve estar sustentado por clientes (cooperados) satisfeitos e
funcionários motivados” (OLIVEIRA, 2006, p.51).
Ainda segundo Oliveira (2006), alguns aspectos deveriam ser alterados e/ou
ajustados na antiga Lei 5.764/1971, como, por exemplo:
(a)

dificuldade de capitalização eficiente e eficaz pelas cooperativas, que só

podem realizar essa capitalização pela chamada de capital de seus sócios
cooperados – geralmente descapitalizados, pela alocação de eventuais resultados
de sobras das atividades cooperativas – geralmente reduzidas ou nulas, ou pelo
acesso – problemático e caro – a empréstimos bancários;
(b)

dificuldade

de

realizar

alianças

estratégicas

com

empresas

não

cooperativistas como decorrência da impossibilidade da distribuição, aos sócios
cooperados ou não, dos resultados dessas alianças estratégicas.
Oliveira (2006) ressalta que em qualquer abordagem assumida por um dirigente
como modelo de gestão, o fundamental é transformar, e não apenas melhorar, e isto
de maneira forte, consolidando oportunidades externas interessantes para a
cooperativa. Este processo não pode ser sintomático, mas sistemático, gradativo e
acumulativo.
Há alguns fatores que influenciam a atividade cooperativista, demonstrados na
Figura 6 e que fazem com que sua gestão seja complexa.
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Evolução tecnológica
(elevada velocidade)
Ciclo de vida dos produtos
(mais curtos)

Qualidade
(política cooperativista)
Atividade
cooperativista
Atuação governamental
(problemática)

Concorrência
(predatória)

Estrutura de poder
(alocada nos cooperados)

Margens
(menores)

Figura 6 – Fatores de influência da atividade cooperativista
Fonte: OLIVEIRA, 2006, p.53.

Esclarecendo a Figura 6, pode-se dizer que:
a)

A qualidade total deve ser aplicada aos produtos, aos serviços, aos
processos, à administração, enfim, a toda a cooperativa. A qualidade total não
pode ser mais considerada como um objetivo ou uma estratégia, mas como
uma política, uma premissa para a sobrevivência da cooperativa;

b)

A evolução tecnológica está muito rápida, provocando uma situação em eu as
cooperativas que não acompanharem esta velocidade poderão ficar fora do
contexto,

pois

o

incremento

do

conhecimento

humano

cresce

exponencialmente, fazendo com que ele se torne o grande patrimônio das
empresas;
c)

Como consequência do item (b), o ciclo de vida dos produtos, serviços e
negócios está cada vez mais curto, e essa situação também se deve ao fato
de os cooperados e consumidores se tornarem cada vez mais exigentes e
críticos;

d)

A concorrência está cada vez mais forte e, em alguns casos, predatória, o
que provoca uma situação em que as cooperativas sobreviventes são as que
tiverem vantagens competitivas reais, sustentadas e duradouras;

e)

Nesse contexto, as margens proporcionadas pelos produtos e serviços das
cooperativas ficam cada vez menores. Além disso, não se pode esquecer que
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o preço é estabelecido pelo mercado e, assim, o dirigente da cooperativa só
pode trabalhar com a administração dos custos;
f)

A estrutura de poder está sofrendo um redirecionamento para a ponta final do
processo, ou seja, o cooperado, bem como está reduzindo o ciclo à medida
que se aproxima da ponta inicial do processo (também o cooperado). Além
disto, a estrutura de poder está ficando mais horizontalizada, pois o poder dos
níveis intermediários está se diluindo na alta e na baixa administração; e

g)

A atuação governamental está cada vez mais problemática no que tange à
sua interferência pela ausência de planos e excessos de encargos para as
cooperativas, o que provoca uma situação de desvio de recursos para
atividades não produtivas na abordagem empresarial. O Custo Brasil, por
exemplo, afeta a atuação das cooperativas (OLIVEIRA, 2006).

Sintetizando, o modelo de gestão de cooperativas deve incluir a disciplina de
debater cenários e alternativas a respeito da economia mundial, da brasileira, do
sistema cooperativista e do ramo de atuação da cooperativa, especialmente seus
negócios atuais e potenciais. Isso envolve o domínio de estratégias de negócios,
tema do próximo item.

2.8 O mundo dos negócios e as estratégias
As estratégias estão implícitas na eficiência, na qualidade dos serviços e no
funcionamento de qualquer organização.
Estratégia é uma palavra herdada dos gregos, que significava o plano que os
generais faziam para derrotar o inimigo. No âmbito dos negócios o conceito de
estratégia nasceu de situações de concorrência sendo que, atualmente, a estratégia
abrange tanto as situações de concorrência como as de colaboração. As empresas
se aliam as que são ou seriam concorrentes e fazem alianças estratégicas para
superar seus concorrentes e assegurar participação no mercado (MAXIMIANO,
2007).
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Uma maneira simples de identificar os fatores mais importantes para o processo
estratégico é o Método GUT (Gravidade, Urgência, Tendência) elaborado por
Kepner e Tregoe (1978):


Gravidade – tudo o que afeta, profundamente, o resultado da organização.
Sua avaliação decorre do nível de dano ou prejuízo que pode advir dessa
situação, que varia de 5 a 1, de „dano extremamente importante‟ a „dano
pouco importante‟;



Urgência – o resultado da pressão do tempo que a organização sofre ou
sente. Sua avaliação decorre do tempo que se dispõe para atacar a situação
ou para resolver a situação provocada por um fator ou subfator previamente
considerado, que varia de 5 a 1, de „tomar uma decisão urgentemente‟ a „não
há pressa‟;



Tendência – o padrão de desenvolvimento da situação da organização. Sua
avaliação está relacionada ao estado que a situação apresentará caso não
sejam alocados esforços e recursos extras, que varia de 5 a 1, de „se
mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação vai piorar
muito‟ a „se mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação vai
melhorar (ou desaparecer) completamente‟.

Na atualidade, o parâmetro 'intensidade' é também relevante, mas o modelo citado
foi elaborado em 1978.
A prioridade dos fatores externos (não controláveis) e internos (controláveis) é
estabelecida pela multiplicação dos pontos definidos pelo Método GUT.
O Método GUT serve também para estabelecer a postura estratégica, que é
delimitada por três aspectos: (1) a missão da organização, (2) a relação positiva ou
negativa entre as oportunidades e ameaças presente no momento da análise e (3) a
relação positiva ou negativa entre os pontos fortes e fracos para fazer frente às
oportunidades e ameaças do ambiente externo.
Existe, contudo, outro aspecto que pode influenciar a postura estratégica de uma
organização, caracterizado pelo elemento psicológico, que envolve valores, atitudes,
motivações e anseios do público envolvido, bem como dos executivos que têm o
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poder de decisão. A organização deve definir, então, qual sua postura estratégica: a
de sobrevivência, de manutenção, de crescimento ou de desenvolvimento
(OLIVEIRA, 2006).

2.8.1 Estratégias cooperativistas
As cooperativas podem utilizar qualquer metodologia de planejamento estratégico
desde que seja estruturada, completa e interligue todas as suas partes, como
demonstra a Figura 7:

Direcionamento
estratégico

+

Análise
estratégica

Posicionamento estratégico
Definição dos negócios
Foco de
atuação

Prioridades

Vantagem competitiva

Segmento /
Região

Fatores
estratégicos

G/U/T

Planejamento
estratégico do
concorrente
Legenda: G/U/T = Gravidade, Urgência, Tendência
Figura 7 – Interligações dos componentes do posicionamento estratégico
Fonte: OLIVEIRA, 2006, p.104.

As diretrizes estratégicas representam o „centro nervoso‟ do processo de
planejamento estratégico nas cooperativas, interligando as questões macro e de
análise

da

situação estratégica

com os instrumentos essenciais para

a

operacionalização de todas as decisões estratégicas. Assim, devem ser definidos os
objetivos a alcançar, as metas quantificadas, com prazo e responsáveis definidos, as
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estratégias, caminhos mais adequados a serem executados para alcançar os
objetivos e as metas, bem como as políticas, níveis de definição de delegação,
faixas de valores e/ou quantidades-limites e de abrangência das estratégias para a
consecução das metas e objetivos da cooperativa. Os instrumentos estratégicos se
compõem dos programas (conjunto de projetos homogêneos para o objetivo geral),
dos projetos (trabalho a ser executado com responsabilidade de execução,
resultados esperados com quantificação de benefícios e prazo para execução préestabelecidos, considerando os recursos humanos, financeiros, materiais e de
equipamentos, bem como as áreas da cooperativa envolvidas e necessárias a seu
desenvolvimento), das atividades (componentes do processo estratégico, tarefas
que serão desempenhadas) e dos planos de ação (OLIVEIRA, 2006).
Para efeito deste estudo, cabe registrar o processo de qualidade total sugerido por
Oliveira (2006, p.116) para cooperativas. Para o autor, qualidade total é a
capacidade de um produto ou serviço satisfazer as necessidades, exigências e
expectativas dos cooperados e do mercado (FIG.8).

Diretrizes estratégicas
Objetivos / Metas
Estratégias
Políticas

Qualidade
Processo
Indicadores
Processo de
desempenho

Cooperativa
Figura 8 – Interligação do planejamento estratégico com a qualidade
Fonte: OLIVEIRA, 2006, p.116.

Clientes
(cooperados e mercado)
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Na realidade, os dirigentes de cooperativas devem exercitar e aplicar diferentes
abordagens estratégicas, as quais necessitam ser estruturadas e interativas, bem
como contribuir direta ou indiretamente para consolidar suas vantagens competitivas
em benefício dos cooperados (OLIVEIRA, 2006).

2.9 Fusão e Incorporação
Os institutos jurídicos da incorporação e da fusão foram inseridos por meio do
Decreto-Lei 2.627/1940, que tratou das sociedades anônimas antes da vigência da
atual legislação, Lei 6.404/1976 (REIS JÚNIOR, 2006).
Os processos de incorporações e aquisições são inerentes à concorrência capitalista
e guardam estreita relação com as condições do mercado de capitais, mas
principalmente com as grandes corporações. Nesse sentido, sua origem teórica se
fundamenta nas diversas teorias que explicam a origem e o crescimento da firma.
Trata-se de uma das atividades empresariais mais impactantes (para funcionários,
empresa

e

sociedade,

dentre

outros

públicos),

cujas

consequências

e

desdobramentos empíricos ainda não estão totalmente explicados por teorias e
regras no meio acadêmico.
Os processos de fusão e incorporação integram a estratégia empresarial, e por meio
deles as empresas conseguem expansão rápida, a conquista de novos mercados,
maior racionalização produtiva, economias de escala, ativos complementares, entre
outras coisas. Apesar disso, não devem ser encarados como uma solução simples
para problemas internos ou ameaças mercadológicas, devido ao elevado grau de
complexidade, risco e incerteza que permeiam essas operações, além da ausência
de um consenso sobre ganhos (sinergias) e criação de valor.
2.9.1 Da fusão e incorporação de Cooperativas
2.9.1.1 Aspectos legais
A Lei n. 5.764/71 é a legislação que regulamenta a Política Nacional de
Cooperativismo e estabelece o regime jurídico das sociedades cooperativas. No que
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tange à fusão e incorporação, tais fenômenos estão previstos em seus art. 57 a 59.
O artigo 57 dispõe que a fusão de duas ou mais cooperativas dá origem a uma nova
sociedade. O parágrafo primeiro estabelece que, em fusões, as cooperativas
interessadas deverão indicar o nome para a comissão que irá fazer estudos
referentes a formação da nova sociedade, bem como o levantamento patrimonial,
balanço geral, plano de distribuição de quotas-partes, destino dos fundos de reserva
e outros, além do projeto de estatuto, sendo obrigatória a elaboração de um
relatório. O § 2º dispõe que após aprovação do relatório enviado pela comissão e
formada uma nova sociedade em Assembléia Geral, os documentos deverão ser
arquivados na Junta Comercial competente.
No que tange às cooperativas que desempenham atividades de crédito, formada
uma nova sociedade, seu funcionamento estará sujeito à aprovação do Banco
Central (BACEN). O artigo 58 estabelece que “a fusão determina a extinção das
sociedades que se unem para formar a nova sociedade que lhe sucederá nos
direitos e obrigações”.
No âmbito das demais sociedades empresárias, o artigo 227 da Lei n. 6.404
conceitua incorporação como "a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações". Na
incorporação de uma sociedade cooperativa, esta absorve o patrimônio, “recebe os
associados, assume as obrigações e se investe nos direitos de outra (ou outras
cooperativas)” (artigo 59, caput). Assim, serão obedecidas as formalidades exigidas
na fusão, restritas às avaliações dos patrimônios das sociedades cooperativas que
vão incorporar-se (parágrafo único) (REIS JÚNIOR, 2006).
2.9.1.2 Aspectos humanos
No cenário de reestruturações, as empresas podem ser radicais ou incrementais e
isso faz diferença no impacto gerado nos executivos. Tanure et al. (2007) se referem
a Roux e Coda (2004), que observam que mudanças nas empresas exigem das
pessoas que as vivenciam alterações em sua estrutura de crenças e valores
pessoais, e isso as leva a vivenciar situações de perda de referencial, medo e
angústia como respostas psicológicas comuns a situações sentidas como
ameaçadoras por serem desconhecidas. Os executivos que vivem num ambiente
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organizacional em constante mutação vivem lutando para preservar algum grau de
segurança.
Na década de 1980 Schein (1985) declarava que não se podia entender por
completo uma organização e sua dinâmica interna sem compreender a importância
das estruturas interpretativas desenvolvidas a partir de um contexto organizacional,
e também sem estudar as práticas, principalmente aquelas ritualizadas internamente
na empresa. Efetivamente, em 1970, esse autor já percebia a importância de uma
cultura organizacional integrada, obtendo opiniões similares também de Davenport e
Prusak (1998), Fleury (2000) e Siqueira (2005), com vistas ao sucesso e à
competitividade.
Kotter (1997) constata que a direção da mudança deve ser sempre considerada
porque, geralmente, as pessoas discordam quanto à direção a ser seguida, sentemse confusas ou se perguntam se transformações significativas são realmente
necessárias. Sendo assim, uma visão eficaz, por parte do líder, pode ser simples,
pois em transformações bem-sucedidas ela é o único elemento de um sistema
maior, que também inclui estratégias, planos e orçamentos.
“Estabelecer um senso de urgência é crucial para se obter a cooperação
necessária”. Assim é o posicionamento de Kotter (1997, p. 35) a respeito da
dificuldade de se reunir um grupo com poder e credibilidade suficientes para
conduzir o esforço ou convencer indivíduos-chave a empregar o tempo necessário
para criar e comunicar uma visão de mudança. “Para as pessoas acostumadas a
uma cultura gerencial onde ter tudo sob controle é o valor principal (grifo nosso),
implementar etapas que estimulem o nível de urgência pode ser particularmente
difícil”.
Conforme Pagés et al. (1993), pode-se observar uma tentativa de tornar coerente o
sistema, orientado sempre para a subordinação, ou seja, para o enquadramento do
indivíduo no seio de uma ordem global definida centralizadamente. Assim, ao alinhar
um discurso a propósitos pessoais, a capacidade dominadora se torna ainda mais
dissimulada.
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Tanure et al. (2007) discorrem sobre a forte fonte de tensão que causa impactos na
satisfação do executivo, a relacionada com o orgulho. Este deriva da sensação de
„pertencimento‟ a uma empresa que se admira, de identificação de seus valores
pessoais com os valores da organização. Esta sensação é fonte de prazer na
maioria das vezes, de „fazer parte de algo maior‟, de „fazer a diferença‟.
2.9.1.3 A cultura na governança cooperativista
Para a análise da governança de empreendimentos cooperativos o ambiente
institucional é de fundamental importância (BIALOSKORSKI NETO, 2006) e,
contrariamente do que ocorre nos países de cultura anglo-saxônica e de língua
inglesa, os países de cultura latina apresentam características de maior
dependência do passado com a burocracia e a centralização do poder, bem como
condições diversas relacionadas ao ambiente legal (NORTH, 1990).
Essa dependência com o passado se reflete por meio de uma hierarquia intensa,
concentração de poder, burocracia, grande envolvimento em processos e visão mais
interna nos membros associados do que externa em mercados, além de esforço
restrito em planejamento de médio e longo prazo ou a existência de planejamento e
gestão estratégica (HOFSTEDE, 1991).
Em cooperativas o dirigente é um indivíduo que, para alcançar esse posto, deve
passar por um árduo trabalho social e uma jornada de luta pelo poder. Em alguns
casos, em proporção ao reconhecimento, há nessa jornada a concentração do poder
em suas mãos justificada pela flexibilidade e agilidade no processo de tomada de
decisão. Nesse contexto, dificilmente um dirigente é receptivo ao compartilhamento
de poder ou a perda do poder de decisão. Deveria, então, haver uma nítida
contrapartida de benefícios econômicos para que pudesse haver incentivo à
estratégia de aliança e fusão, mas não é o que ocorre. Os benefícios são de todos e,
portanto, divididos pelo montante de membros, mas o custo de ceder o poder é
apenas de um, o dirigente. Desta forma, há uma equação matemática delicada: os
benefícios econômicos divididos por todos os „n‟ membros são „Bw‟/‟n‟, que será
sempre menor que os benefícios não pecuniários do poder „P‟, divididos agora em
uma situação de alianças pelo número de empreendimentos cooperadores, ou seja,
exclusivamente para o dirigente Bw/n << P/2. Isto não permite, “pela lógica do bem-
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estar individual, que ocorram incentivos por parte do dirigente para estabelecer
estratégias de alianças e fusões” (grifo nosso) (BIALOSKORSKI NETO, 2006,
p.145).
Essa lógica só é diferente em duas situações:
1)

Há acréscimos de benefício sem a perda de poder, como na criação de novas
organizações, joint ventures; ou

2)

Há, além dos benefícios para todos os membros, um acréscimo de vantagens
para o dirigente, que poderá ser em aumento de vantagens pecuniárias ou
ainda

devido

à

diminuição

de

sua

responsabilidade

em

avais

(BIALOSKORSKI NETO, 2006).
Se não existem essas situações, também não há incentivos para a adoção dessas
estratégias por parte do dirigente. Pode até haver alguns incentivos para
intercooperação, mas se o dirigente perceber sua função social e considerar o total
de benefícios para toda a sociedade, renunciando ao seu poder. Neste caso ainda
podem acontecer problemas pela alternância de poder, porque o Conselho pode
entender que o presidente seguinte terá menores benefícios do poder e, portanto,
essa poderá não ser uma estratégia adequada de médio prazo para aqueles que
estão presentes no Conselho e almejam o poder (BIALOSKORSKI NETO, 2006).
Há, ainda, o envolvimento emocional dos associados com a sua organização
cooperativa, o que não permite a esses membros entenderem os objetivos de
maximização de resultados em caso de fusão/incorporação. Há benefícios sociais
que devem ser considerados e, no particular das cooperativas, manter a
organização com a personalidade da sociedade local passa a ser um objetivo
relevante. Hofstede (1991) afirma que esse é um importante parâmetro cultural em
algumas sociedades.
Nas cooperativas existem funcionários contratados e eles podem entender os
processos de estratégias de alianças como ganhos de eficiência econômica que, em
médio prazo, podem reduzir custos, dentre eles os custos com funcionários pela
maximização das funções administrativas. Neste caso, não há incentivo para que a
gestão promova essas estratégias (BIALOSKORSKI NETO, 2006).
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Ainda segundo Bialoskorski Neto (2006), os processos de crescimento e estratégia
de alianças podem afastar a gestão da organização cooperativa do convívio dos
cooperados, gerando a perspectiva emocional de perda de influência e, portanto, de
perda de benefícios não econômicos em serviços e atenção.
Apresentadas as abordagens principais relacionadas ao tema, o próximo capítulo
apresenta o percurso metodológico cumprido.
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3 METODOLOGIA

Neste capítulo constam os procedimentos metodológicos selecionados para a
pesquisa, em que os seguintes aspectos foram delineados: (a) tipo e método de
pesquisa; (b) universo e amostra; (c) operacionalização da coleta de dados; e (d)
métodos de análise e tratamento dos dados.

3.1 Caracterização da pesquisa
A pesquisa é descritiva, pois possui objetivos bem definidos, procedimentos formais
quantitativos e dirigida para a avaliação de um possível curso de ação, ou seja,
incorporação de cooperativas de crédito mineiras. Na pesquisa descritiva, não há a
interferência do investigador, o qual apenas procura descobrir, com o necessário
cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece (VERGARA, 2007). Nesta
pesquisa, são descritas as percepções de dirigentes, gestores e cooperados de três
cooperativas de crédito associadas à Crediminas (uma das duas Centrais de
Cooperativas do SICOOB em Minas Gerais), que reúne 83 cooperativas de crédito
com 486 pontos de atendimento localizadas em 418 municípios mineiros, atuantes
na captação e administração de recursos financeiros, empréstimos e na prestação
de serviços a cerca de 410 mil associados.
A pesquisa também se apoia em procedimentos estatísticos uni e bivariados, que
buscam analisar o contexto do trabalho com as variáveis designadoras de mudanças
organizacionais pela possibilidade de incorporação.
O caráter quantitativo da pesquisa associa-se à utilização de um questionário que
tem por finalidade descrever e explicar um fenômeno relativo a uma amostra
representativa de uma população (BABBIE, 1999).
É importante ressaltar que o estudo quantitativo serve de base para o
aprofundamento dos principais fatores de percepção de qualidade e de
funcionamento das cooperativas de crédito obtidos pelo estudo.
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3.2 Universo
O universo é constituído por três cooperativas de crédito situadas na região do Alto
Paranaíba, MG, nos Municípios de Campos Altos, São Gotardo e Tiros.

3.3 Amostra
A amostra é composta por 189 sujeitos escolhidos para responder ao questionário
da pesquisa, constituída por dirigentes, funcionários e cooperados de três
cooperativas de crédito associadas à Crediminas (Sistema SICOOB) sediadas no
Alto Paranaíba, MG. São 90 de São Gotardo, 56 de Campos Altos e 43 de Tiros.
Não houve separação entre dirigentes, funcionários e cooperados nem entre os
Municípios para efeito de análise porque o objetivo geral da pesquisa se dirige à
identificação das percepções de qualidade, funcionamento e possibilidade de
incorporação por parte de dirigentes, funcionários e cooperados como um todo.
Brevemente, ao final da análise, uma comparação é realizada entre as três
cooperativas, mas apenas identificando-as como cooperativas 1, 2 e 3.

3.4 Técnica de coleta de dados
O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa consta de um questionário
estruturado, que foi elaborado para conter perguntas visando apurar os
posicionamentos de qualidade de serviços e o funcionamento das três cooperativas
de crédito em análise, bem como as respostas sobre a qualidade geral e à criação
de valor para os cooperados face às possibilidades de incorporação entre elas.
O questionário foi aplicado com o objetivo de levantar: a) variáveis demográficoocupacionais dos participantes da pesquisa e b) e posicionamentos acerca da
situação financeira atual das cooperativas e o ponto de vista de seus gestores sobre
as possíveis soluções estratégicas para sua sobrevivência (APÊNDICE).
O questionário é estruturado e de predisposições não disfarçadas, ou seja, não se
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omite do entrevistado a intenção do pesquisador sobre a possibilidade de indução às
respostas. Foi elaborado contendo seis possibilidades de resposta em escala do tipo
Likert, variando das opções „discordo totalmente‟ a „concordo totalmente‟ com
numeração crescente e nesta ordem de concordância.
Para a avaliação sobre a qualidade de serviços prestados foram elaboradas onze
perguntas fechadas, enquanto que para a avaliação sobre o funcionamento foram
elaboradas dezoito perguntas. Ademais, há mais duas perguntas colocadas com a
pretensão de elas possibilitarem uma análise de dependência entre as variáveis.
O Quadro 6 apresenta os indicadores codificados e variáveis da pesquisa.
Quadro 6 - Indicadores e variáveis da pesquisa
CONTINUA
Indicador
pq1

Variável

pq3

Agilidade no atendimento aos cooperados.
Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando atender suas necessidades
específicas.
Boa vontade em atender os cooperados.

pq4

Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.

pq5

Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos cooperados.

pq6

Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.
Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os cooperados sobre os produtos
e serviços mais adequados às suas demandas.
Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender todas as demandas dos
cooperados.
Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez.
Os recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento,
atendem com eficiência as demandas dos cooperados.
O horário disponível para atendimento ao público é suficiente.
Os dirigentes mantêm os cooperados informados sobre a situação econômicofinanceira da cooperativa.
Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os problemas dos
cooperados.
Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas.

pq2

pq7
pq8
pq9
pq10
pq11
est1
est2
est3
est4

Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta cooperativa.

est5

Considera esta cooperativa como sua primeira opção para utilizar serviços bancários.

est6

Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa nos próximos anos.
Os produtos e serviços que recebe terão custos menores se duas ou mais
cooperativas de sua região se fundirem.
As despesas administrativas e da estrutura de governança desta cooperativa serão
menores se ela se fundir com outras cooperativas da região.
Os associados serão beneficiados econômica e financeiramente se esta cooperativa
se fundir com outras da região.

est7
est8
est9
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Quadro 6 - Indicadores e variáveis da pesquisa

Sexo

CONCLUSÃO
Variável
Os hábitos, costumes e valores dos cooperados serão afetados caso esta cooperativa
venha se fundir com outras da região.
Você paga preço mais alto do que os bancos convencionais pelos benefícios que
atualmente recebe desta cooperativa.
Vota a favor da fusão desta cooperativa com outras da região porque entende que
todos os envolvidos serão beneficiados.
Utiliza os serviços de um banco convencional que oferece melhores preços que a
cooperativa.
Continua a utilizar os serviços desta cooperativa mesmo se a direção introduzir a
cobrança por serviços que atualmente são gratuitos.
Passa a movimentar em um banco convencional se experimentar um problema com os
serviços de sua cooperativa.
Continua utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se fundir com outra da
região.
Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os dirigentes e os
cooperados.
Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os gerentes e os
cooperados.
Como você classifica a Qualidade Geral dos serviços prestados por essa Cooperativa?
Avalie o VALOR conjunto de benefícios da qualidade do serviço que você obtém em
relação a seus gastos dinheiro, tempo, esforço.
Sexo

Idade

Idade

Escolaridade

Escolaridade

dirigente

Tempo como dirigente da Cooperativa

funcionári

Tempo como funcionário da Cooperativa

Indicador
est10
est11
est12
est13
est14
est15
est16
est17
est18
qualidade
valor

cooperado
Tempo como cooperado
Fonte: Questionário da pesquisa, 2012.

3.5 Pesquisa de campo
De posse do questionário elaborado em fevereiro de 2012 (APÊNDICE), os
entrevistados foram contatados nos seguintes locais: os dirigentes e funcionários em
seus locais de trabalho e os cooperados em suas residências ou em seus locais de
trabalho. A aplicação do instrumento de pesquisa demandou 92 dias entre 10 de
março a 12 de junho de 2012, tendo sido necessários 20 minutos, em média, para
que fosse respondido.

3.6 Métodos de análise e tratamento dos dados
O tratamento dos dados quantitativos ocorreu por meio das técnicas estatísticas
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univariada e bivariada. Foi apurada a distribuição de frequência do questionário em
termos de estatística univariada em consonância com as partes constituintes do
instrumento de coleta de dados. Para esse tratamento, são utilizadas medidas de
posição amostral (média e mediana) e medidas de dispersão dos dados.
Para a avaliação de diferenças dos posicionamentos dos entrevistados quanto à
qualidade, funcionamento e possibilidade de incorporação entre as três cooperativas
foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis, que permite a comparação
múltipla de K tratamentos ou categorias. No teste de Kruskall-Wallis, a hipótese nula
é a de que não há diferença entre as medianas das categorias e a hipótese
alternativa é a de haver pelo menos uma diferença significativa entre as categorias
ou tratamentos estudados. Para verificar a magnitude e a direção da associação
entre as variáveis em estudo foi utilizada a correlação de Spearman.
Para a análise da dependência entre os construtos „percepção de qualidade de
serviços prestados pelas cooperativas de crédito‟ e sobre os respectivos
„funcionamentos em relação à qualidade geral‟ e a „criação de valor face às
possibilidades de incorporação‟, a técnica utilizada foi a de Regressão Estatística de
dados. Esta técnica é largamente utilizada em estudos que objetivam a análise de
relações causais entre construtos e variáveis componentes de um modelo analítico,
atendendo, em plenitude, aos reclames do rigor científico em estudos de natureza
positivista.
Resumindo a metodologia de análise de dados, foi realizado o seguinte:


Distribuição de frequência de todos os dados;



Estatísticas descritivas (separadas por cooperativa) de (a) percepção de
qualidade,

(b)

estruturas,

resultados,

governança,

competitividade

e

sustentabilidade, e (c) avaliação global (perguntas 1 e 2);


Testes de comparação de médias das cooperativas: Kolmogorov; Smirnoff e
Kruskall; Wallis;



Análise de correlação dos grupos de variáveis (a) percepção de qualidade e
(b) estruturas, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade Pearson e Spearman;



Regressões dos dois grupos de variáveis independentes: (a) percepção de
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qualidade e (b) estruturas, resultados, governança, competitividade e
sustentabilidade


Com relação às variáveis dependentes „qualidade total‟ e „valor percebido‟
foram rodadas duas regressões.

Os dados da pesquisa foram tratados na versão 17.0 do Statistic Package for the
Social Sciences (SPSS).
O próximo capítulo apresenta os resultados e procede-se à sua análise.
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS

Com a finalidade de identificar a incidência de posicionamentos sobre qualidade e
criação de valor de três cooperativas de crédito por cooperados, funcionários e
dirigentes, procedeu-se à análise dos dados levantados. Para a análise, foram
utilizados os softwares SPSS 17® e Microsoft Excel®. Optou-se por manter neste
capítulo somente as principais tabelas e análises.

4.1 Caracterização da amostra
A amostra deste estudo totaliza 189 respondentes, sendo 90 de São Gotardo, 56 de
Campos Altos e 43 de Tiros, distribuída entre dirigentes, funcionários e cooperados.
Todos foram considerados 'cooperados' para efeito da análise. As características da
amostra são apresentadas a seguir.
Dos entrevistados, 68,3% são do gênero masculino, 31,7% do gênero feminino.
Quanto à escolaridade, 35,3% dos entrevistados declararam ter grau de instrução
superior completo, 16,8% superior em andamento, 22,3% médio completo e 14,7%
fundamental completo. Os pós-graduados totalizam 10,9%.
Conforme o Relatório Anual 2011 (SICOOB, 2012), a gestão de pessoas do Sistema
SICOOB está baseada no modelo de gestão por competências e direcionada a
soluções

que

proporcionem

condições

adequadas

ao

desenvolvimento,

à

valorização e à retenção de pessoas. Neste cenário, algumas ações já foram
realizadas junto aos empregados do SICOOB Confederação, como a realização do
diagnóstico organizacional, a aferição do estresse no ambiente de trabalho, a
conclusão das atividades do Programa de Desenvolvimento Humano, iniciado em
2010, o início das atividades do Programa de Desenvolvimento de Equipes e a
disponibilização dos benefícios 'bolsa de estudos' e 'reembolso de certificações'.
Para o cumprimento de sua missão perante o Sistema, a Confederação mantém
uma equipe preparada para oferecer os melhores produtos e serviços às
cooperativas e, considerando o constante crescimento e alavancagem do SICOOB,
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ela tem aumentado seu quadro de funcionários e o número de atividades
educacionais desenvolvidas (TAB.3).

Tabela 3 - Comparativo de ações educacionais da SICOOB Confederação - 2010 / 2011
Percentual
Referencia
2010 2011
de crescimento
Ações Educacionais internas
35
108
209%
Horas/aula realizadas (internas)
403 1060
163%
Ações Educacionais externas
49
139
184%
Horas/aula realizadas (externas) 1372 2936
114%
Fonte: SICOOB Relatório, 2012.

Nesse processo de capacitação, Oliveira (2006) afirma ser uma tendência a
profissionalização de cooperados e das cooperativas, a busca constante, gradativa e
acumulativa de maiores níveis de motivação, participação e comprometimento para
com os resultados da cooperativa e a separação dos diferentes papéis do principal
executivo da cooperativa quanto a ser executivo (saber trabalhar com diversidades),
cooperado e, em alguns casos, „dono‟ da cooperativa.
Os resultados sobre as faixas etárias dos respondentes demonstraram bastante
similaridade, mas os respondentes entre 41 e 50 anos são maioria (28,5%), 21,0%
encontram-se com mais de 50 anos, 20,4% têm entre 31 e 40 anos, 26,9% entre 21
e 30 anos e apenas 3,2% são jovens de até 20 anos.
A título de refinamento de pesquisa, os dirigentes das três cooperativas analisadas
(sem seu número divulgado) têm seu tempo de trabalho em cooperativas informado
na Figura 9.

11,5%
34,4%

Até 1 ano
19,7%

24,6%

9,8%

Mais de 1 até 3 anos
Mais de 3 até 5 anos
Mais de 5 até 10 anos
Mais de 10 anos

Figura 9 - Distribuição do tempo como dirigentes
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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Conforme a Figura 9, a maior parte dos dirigentes (34,4%) atua há mais de 10 anos,
24,6% entre 5 e 10 anos, 9,8% entre 3 e 5 anos, 19,7% de 1 a 3 aos e 11,5%
ocupam cargos de gestão há menos de 1 ano.
Acreditando na importância da capacitação como fator de minimização de riscos
para o Sistema, o SICOOB Confederação disponibilizou cursos à distância, tendo
sido treinados 76,19% dos dirigentes e funcionários em prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo. Como ponto alto da discussão dos assuntos
relacionados aos controles internos e gerenciamento de riscos operacionais, foi
realizada reunião do projeto Monitorar, com a participação de 47 representantes das
cooperativas centrais, buscando o alinhamento do conhecimento das metodologias,
possibilitando que técnicos possam atuar como multiplicadores em todo o SICOOB
(2012).
Da mesma forma, como refinamento, a Figura 10 demonstra o tempo dos
respondentes como funcionários de cooperativas de crédito apenas em percentual,
porque o número é irrelevante para efeito deste estudo.

21,6%

10,8%

Até 1 ano
32,4%

18,9%
16,2%

Mais de 1 até 3 anos
Mais de 3 até 5 anos
Mais de 5 até 10 anos
Mais de 10 anos

Figura 10 - Distribuição do tempo como funcionário da Cooperativa
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Dos funcionários, 32,4% dos respondentes declararam entre 1 e 3 anos de trabalho,
21,6% mais de 10 anos e 18,9% entre 3 e 5 anos.
A Figura 11 apresenta a distribuição do tempo de filiação dos cooperados às
cooperativas (exceto dirigentes e funcionários).
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23,9%

8,3%

11,9%

Até 1 ano
Mais de 1 até 3 anos

18,3%
37,6%

Mais de 3 até 5 anos
Mais de 5 até 10 anos
Mais de 10 anos

Figura 11 - Distribuição do tempo como cooperado
Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Dos cooperados, quatorze não responderam, mas constata-se que a maioria
(37,6%) declara ser associado entre 5 e 10 anos, 23,9% até 1 ano e 18,3% entre 3 e
5 anos.
O intuito da análise demográfico-ocupacional acima demonstrada foi considerar a
representatividade da amostra: 52,1% de nível superior (completo ou em
andamento), 10,9% de pós-graduados, 68,3% do sexo masculino, 28,5% na faixa
etária 41-50 anos, 34,4% como dirigentes há mais de 10 anos, 21,6% como
funcionários há mais de 10 anos e 37,6% como cooperados entre 5 e 10 anos.
A análise descritiva estatística quanto aos posicionamentos dos 189 entrevistados
se segue, mas entende-se relevante efetuar algumas considerações prévias.
Na Tabela 4 constata-se ter havido evolução no número de associados em 2011,
muito embora o número de singulares tenha sofrido redução em virtude das
incorporações ocorridas entre cooperativas de crédito que somam seus esforços em
busca de maior competitividade.
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Tabela 4 - Comparativo do SICOOB Confederação - 2010 / 2011
Itens
Dez/2010 Dez/2011
Variação %
Banco Cooperativo
1
1
Confederação

1

1

-

14

15

1,14

584

552

(5,48)

Postos de Atendimento Corporativo

1.300

1.397

7,46

Pontos de Atendimento

1.884

1.949

3,45

1.921.322

2.138.454

11,30

7.382

6.936

(6,04)

15.045

16.650

10,67

Centrais
Singulares

Associados
Dirigentes Estatutários
Funcionários
Fonte: SICOOB Relatório, 2012.

O número de cooperativas singulares foi reduzido em 5,48% por incorporações em
2011. Por consequência, o número de dirigentes também foi reduzido (6,04%).
Contudo, o número de associados cresceu 11,30%, bem como o de funcionários
(10,67%) (TAB.4).
Ressalta-se que a Confederação Nacional de Cooperativas de Crédito (SICOOB
Confederação) foi criada em 18/12/2001 com o objetivo consolidar processos
operacionais e de controles, dando mais credibilidade e solidez ao Sistema. Em
novembro de 2011 foi iniciada a implantação de estrutura centralizada de prevenção
à fraude, demonstrando a busca do SICOOB em garantir que seus produtos e
serviços sejam conduzidos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis às
exigências da supervisão bancária, às políticas e procedimentos internos e as
expectativas legítimas da sociedade (SICOOB, 2012).
4.2 Análise descritiva
Antes de iniciar a análise dos dados, os indicadores e respectivas variáveis são
reapresentados no Quadro 6 para facilitar a demonstração das relações e
resultados.
Conforme sugere a literatura (TABACHNICK; FIDEL, 2001; HAIR et al., 1998, dentre
outros autores), o processo de purificação e limpeza dos dados é uma etapa que
deve proceder a análise de qualquer tipo de teoria ou modelo. Neste estudo
considerou-se a análise agregada, isto é, a análise de todo o banco de dados como
proveniente de uma única população.
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A primeira etapa da análise de dados consistiu em verificar estatísticas descritivas
da escala, por meio do cálculo da média e do desvio padrão amostral dos
indicadores observáveis. As variáveis, de uma maneira geral, apresentam médias
elevadas devido ao método de construção do questionário adotado.
Antes da análise dos dados da pesquisa, procedeu-se à verificação da extensão dos
dados perdidos do questionário (não posso responder), o que, conforme Hair et al.
(2005), pode comprometer a generalização dos resultados de uma pesquisa. Na
análise dos dados identificaram-se 19 (dezenove) casos que apresentavam elevado
número de dados ausentes e 5 (cinco) variáveis que também apresentavam elevado
número de dados ausentes (est78, est89, est910, est1011 e est1212) (TAB.5).
Infelizmente, mesmo importantíssimos para a pesquisa, estes casos e variáveis
foram retirados da amostra inicial, uma vez que a opção 'NPR não posso responder'
foi introduzida como variável de resposta.
Com os 170 casos restantes (189 - 19) pode-se observar que nenhum indicador
apresentou mais do que 1,5% de dados ausentes. Para atestar a aleatoriedade dos
dados ausentes, foi feita uma série de testes MCAR (Missings Completely At
Random) de aleatoriedade dos dados ausentes, não sendo encontrado nenhum
resultado significativo. Sendo assim, procedeu-se ao método de substituição dos
dados ausentes pelas médias dos indicadores.

8

Os produtos e serviços que recebe terão custos menores se duas ou mais cooperativas de sua
região se fundirem.
9
As despesas administrativas e da estrutura de governança desta cooperativa serão menores se ela
se fundir com outras cooperativas da região.
10
Os associados serão beneficiados econômica e financeiramente se esta cooperativa se fundir com
outras da região.
11
Os hábitos, costumes e valores dos cooperados serão afetados caso esta cooperativa venha se
fundir com outras da região.
12
Vota a favor da fusão desta cooperativa com outras da região porque entende que todos os
envolvidos serão beneficiados.
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Tabela 5 – Análise dos Dados Ausentes
Indicador

N

Média

Desvio
Padrão

pq1
pq2
pq3
pq4
pq5
pq6
pq7
pq8
pq9
pq10
pq11
est1
est2
est3
est4
est5
est6
est7
est8
est9
est10
est11
est12
est13
est14
est15
est16
est17
est18
qualidade
valor

189
187
189
184
184
188
184
182
183
187
188
183
188
185
189
185
187
152
146
155
163
179
166
183
179
179
178
170
175
186
186

4,4603
4,3690
4,6508
4,3750
4,2500
4,5319
4,4076
3,9286
3,9290
4,0856
4,4043
4,5027
4,5691
4,7784
4,7513
4,6649
4,7754
3,4211
3,5616
3,3355
3,6748
1,7374
2,8193
1,9727
3,2067
2,8547
4,0112
3,7059
3,3600
4,1559
4,0054

,80210
,94340
,60561
,74337
,85091
,78355
,86343
1,01391
1,02731
1,13742
1,10244
,81789
,69414
,57063
,64952
,74170
,57064
1,33979
1,41408
1,35454
1,31883
1,24219
1,55812
1,39241
1,42480
1,39868
1,20258
1,40011
1,49390
,68370
,75335

Dados Ausentes
N
0
2
0
5
5
1
5
7
6
2
1
6
1
4
0
4
2
37
43
34
26
10
23
6
10
10
11
19
14
3
3

%
,0
1,1
,0
2,6
2,6
,5
2,6
3,7
3,2
1,1
,5
3,2
,5
2,1
,0
2,1
1,1
19,6
22,8
18,0
13,8
5,3
12,2
3,2
5,3
5,3
5,8
10,1
7,4
1,6
1,6

No. de Extremos
Baixo
10
14
2
6
11
7
10
24
26
29
21
9
5
.
.
.
.
22
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
3
.

Alto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.
.
.
.
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
.

a. . indicates that the inter-quartile range (IQR) is zero.
b. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR).
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Para a identificação de outliers, empregou-se o critério do número de desvios em
relação à média, conforme sugerem Hair et al. (2005). Na Tabela 5 identificam-se
outliers univariados pelo critério de três desvios padrão em relação à média (|Z| > 3).
Pode-se observar que alguns indicadores apresentam alguns outliers. Este
comportamento é típico das escalas utilizadas e do comportamento dos
respondentes.
Já os outliers multivariados foram identificados por meio da distância de
Mahalanobis (D2), conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001). Segundo as
autoras, quando existe a normalidade multivariada dos dados, a distância de
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Mahalanobis se distribui como uma estatística qui-quadrado com k graus de
liberdade, em que k é o número de variáveis analisadas (MINGOTI, 2005). Com
base nesse critério, não foram encontradas observações com probabilidade inferior
a 0,1%, sendo então mantida a amostra de 170 casos.

4.3 Análise da normalidade e da linearidade
A análise da Tabela 6 com os indicadores do teste de normalidade KolmogorovSmirnov aponta para a ausência de normalidade dos indicadores trabalhados nesta
pesquisa. Este resultado já é suficiente para evidenciar a violação da normalidade
multivariada, já que a distribuição normal de todas as variáveis em um bloco é um
requisito para a existência da normalidade multivariada de todas as combinações
lineares destas variáveis (TABACHNICK; FIDEL, 2001).
Para melhor compreensão da Tabela 6, segue-se a relação dos indicadores e
variáveis:
pq1 - Agilidade no atendimento aos cooperados.
pq2 - Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando atender suas necessidades específicas.
pq3 - Boa vontade em atender os cooperados.
pq4 - Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.
pq5 - Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos cooperados.
pq6 - Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.
pq7 - Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os cooperados sobre os produtos e serviços mais
adequados às suas demandas.
pq8 - Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender todas as demandas dos cooperados.
pq9 - Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez.
pq10 - Os recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento, atendem com
eficiência as demandas dos cooperados.
pq11 - O horário disponível para atendimento ao público é suficiente.
est1 - Os dirigentes mantêm os cooperados informados sobre a situação econômico-financeira da cooperativa.
est2 - Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os problemas dos cooperados.
est3 - Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas.
est4 - Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta cooperativa.
est5 - Considera esta cooperativa como sua primeira opção para utilizar serviços bancários.
est6 - Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa nos próximos anos.
est11 - Você paga preço mais alto do que os bancos convencionais pelos benefícios que atualmente recebe
desta cooperativa.
est13 - Utiliza os serviços de um banco convencional que oferece melhores preços que a cooperativa.
est14 - Continua a utilizar os serviços desta cooperativa mesmo se a direção introduzir a cobrança por serviços
que atualmente são gratuitos.
est15 - Passa a movimentar em um banco convencional se experimentar um problema com os serviços de sua
cooperativa.
est16 - Continua utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se fundir com outra da região.
est17 - Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os dirigentes e os cooperados.
est18 - Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os gerentes e os cooperados.
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Tabela 6 − Teste Kolmogorov-Smirnov
Sig. (biINDICADOR
N
Estatística
caudal)
pq1
170
4,400
,000
pq2

170

4,159

,000

pq3

170

5,625

,000

pq4

170

3,731

,000

pq5

170

3,473

,000

pq6

170

5,191

,000

pq7

170

4,251

,000

pq8

170

3,954

,000

pq9

170

4,065

,000

pq10

170

3,729

,000

pq11

170

5,164

,000

est1

170

4,785

,000

est2

170

5,013

,000

est3

170

6,245

,000

est4

170

6,444

,000

est5

170

5,607

,000

est6

170

6,340

,000

est11

170

4,925

,000

est13

170

4,712

,000

est14

170

3,212

,000

est15

170

2,815

,000

est16

170

3,394

,000

est17

170

3,224

,000

est18

170

3,208

,000

qualidade

170

3,681

,000

valor
170
3,905
,000
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

4.4 Análise da unidimensionalidade
A validação do instrumento de pesquisa considera como fundamental a avaliação
das escalas utilizadas. A verificação da unidimensionalidade dos construtos
considera a homogeneidade dos itens componentes, ou seja, a quantidade de
fatores ou dimensões subjacentes a uma matriz de correlações. Esse pressuposto é
essencial para o cálculo de estatísticas como Alfa de Cronbach (NETEMEYER et al.,
2003).
A verificação da homogeneidade é normalmente feita por meio da Análise Fatorial
Exploratória (AFE) com extração de fatores por componentes principais com rotação

96
ortogonal (varimax) (GERBING; ANDERSON, 1988; DUNN et al., 1994). Os padrões
sugeridos apontam que o número de fatores extraídos com autovalores maiores que
1 (critério de Kaiser) corresponde ao número de dimensões latentes de um conjunto
de dados.
Existem três critérios para avaliar a qualidade da solução fatorial:
a) A variância extraída na solução fatorial deve ser superior a pelo menos 50%
(HAIR et al.,2005);
b) A medida KMO da solução deve ser no mínimo de 0,7; e
c) As comunalidades (h2) devem ter o patamar de 40% (DUNN et al., 1994).
Segundo Hair et al. (2005), a análise fatorial concentra-se na exploração dos
padrões de relações entre algumas variáveis. Quando apresentam elevadas cargas
sobre um fator, elas se tornam descritoras da dimensão inerente. Somente com o
exame das cargas das variáveis sobre os fatores é que o pesquisador identifica o
caráter da dimensão inerente.
Inicialmente foi feita a Análise Fatorial Exploratória (AFE) do conjunto de indicadores
para verificação da dimensão inerente dos construtos e, posteriormente, a Análise
Fatorial Confirmatória (AFC) para a confirmação da estrutura dos construtos
desenhada (TAB.7).
Ressalta-se que o indicador est12 (Vota a favor da incorporação desta cooperativa
a outras da região porque entende que todos os envolvidos serão beneficiados) não
foi avaliado devido ao alto índice de ausência de resposta.
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Tabela 7 - Análise Fatorial Exploratória
2
3
4
5
6

Indicador

1

pq1
pq2
pq3
pq4
pq5
pq6
pq7
pq8
pq9
pq10
pq11
est1
est2
est3
est4
est5
est6
est11
est13
est14
est15
est16
est17
est18
qualidade
valor

,840
,589
,519
,671

7

8

,693
,580
,563
,607
,605
,646
,798
,526
,421
,841
,857
,731
,527
,741
,801
,758
-,613
,810
,883
,840
,587
,728

Variância Explicada
KMO
Teste de Esfericidade de
Bartlett

c2
df
Sig.

65,675
,813
1732,260
325
,000

Legenda:
pq1 - Agilidade no atendimento aos cooperados.
pq2 - Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando atender suas necessidades específicas.
pq3 - Boa vontade em atender os cooperados.
pq4 - Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.
pq5 - Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos cooperados.
pq6 - Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.
pq7 - Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os cooperados sobre os produtos e serviços mais
adequados às suas demandas.
pq8 - Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender todas as demandas dos cooperados.
pq9 - Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez.
pq10 - Os recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento, atendem com
eficiência as demandas dos cooperados.
pq11 - O horário disponível para atendimento ao público é suficiente.
est1 - Os dirigentes mantêm os cooperados informados sobre a situação econômico-financeira da cooperativa.
est2 - Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os problemas dos cooperados.
est3 - Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas.
est4 - Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta cooperativa.
est5 - Considera esta cooperativa como sua primeira opção para utilizar serviços bancários.
est6 - Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa nos próximos anos.
est11 - Você paga preço mais alto do que os bancos convencionais pelos benefícios que atualmente recebe
desta cooperativa.
est13 - Utiliza os serviços de um banco convencional que oferece melhores preços que a cooperativa.
est14 - Continua a utilizar os serviços desta cooperativa mesmo se a direção introduzir a cobrança por serviços
que atualmente são gratuitos.
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est15 - Passa a movimentar em um banco convencional se experimentar um problema com os serviços de sua
cooperativa.
est16 - Continua utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se fundir com outra da região.
est17 - Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os dirigentes e os cooperados.
est18 - Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os gerentes e os cooperados.

Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Como se pode ver na Tabela 7, os indicadores utilizados na pesquisa não se
agruparam adequadamente. Os resultados para o KMO e variância explicada se
mostraram dentro dos parâmetros recomendados pela literatura. Para confirmar esta
divisão, foi utilizada também a análise fatorial confirmatória para cada construto.
O construto percepção de qualidade foi formado por três indicadores, e não teve sua
unidimensionalidade confirmada pela análise fatorial, apresentando um KMO de
0,865 dentro do limite recomendado, como pode ser visto na Tabela 8.
Tabela 8 - Análise de dimensionalidade do construto Percepção de Qualidade
Carga Fatorial
Indicadores
Comunabilidade
1
2
3
pq1
,818
,706
pq2
,638
,501
pq3
,658
,511
pq4
,733
,618
pq5
,708
,624
pq6
,639
,514
pq7
,638
,490
pq8
,771
,644
pq9
,692
,589
pq10
,562
,318
pq11
,961
,926
Variância Explicada
58,573
0,865
KMO
487,735
Teste de Esfericidade de Bartlett

6
0

Legenda:
pq1 - Agilidade no atendimento aos cooperados.
pq2 - Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando atender suas necessidades específicas.
pq3 - Boa vontade em atender os cooperados.
pq4 - Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.
pq5 - Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos cooperados.
pq6 - Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.
pq7 - Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os cooperados sobre os produtos e serviços mais
adequados às suas demandas.
pq8 - Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender todas as demandas dos cooperados.
pq9 - Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez.
pq10 - Os recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento, atendem com
eficiência as demandas dos cooperados.
pq11 - O horário disponível para atendimento ao público é suficiente.

Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.
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A divisão do construto Percepção de Qualidade em três fatores demonstra que os
subconstrutos de percepção de qualidade formados pelos indicadores, pq1, pq2,
pq3, pq4 e pq6 encontram unidimensionalidade e atendem aos critérios do KMO e
variância explicada recomendados pela literatura, como mostra a Tabela 9.
Tabela 9 - Análise de dimensionalidade do sub-construto Percepção de Qualidade 1
Carga Fatorial
Indicadores
Comunabilidade
1
pq1
,818
,495
pq2
,638
,520
pq3
,658
,522
pq4
,733
,627
pq6
,639
,530
Variância Explicada
53,888
KMO
,824
c2
207,913
Teste de
df
10
Esfericidade
de Bartlett
Sig.
,000
Legenda:
pq1 - Agilidade no atendimento aos cooperados.
pq2 - Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando atender suas necessidades específicas.
pq3 - Boa vontade em atender os cooperados.
pq4 - Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.
pq6 - Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.

Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Pode-se verificar na Tabela 10 a seguir que a formação de um subconstruto
percepção de qualidade 2 também encontra unidimensionalidade e também atende
aos critérios determinados na literatura.
Tabela 10 - Análise de dimensionalidade do sub-construto Percepção de Qualidade 2
Carga Fatorial
Indicadores
Comunabilidade
1
pq5
,786
,618
pq7
,687
,472
pq8
,819
,670
pq9
,771
,594
pq10
,489
,239
Variância Explicada
KMO
Teste de
Esfericidade
de Bartlett

c2
df
Sig.

51,863
,789
207,986
10
,000

Legenda:
pq5 - Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos cooperados.
pq7 - Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os cooperados sobre os produtos e
serviços mais adequados às suas demandas.
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pq8 - Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender todas as demandas dos
cooperados.
pq9 - Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez.
pq10 - Os recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento, atendem
com eficiência as demandas dos cooperados.
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Em relação ainda ao construto percepção de qualidade identificou-se um terceiro
subconstruto, formado unicamente pelo indicador pq11 (O horário disponível para
atendimento ao público é suficiente), considerado um indicador independente na
construção da regressão.
O construto Estrutura, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade
apresentou carga fatorial em quatro fatores diferentes, com KMO e demais critérios
adequados ao recomendado na literatura. Foram analisados os seguintes
indicadores:
est1 - Os dirigentes mantêm os cooperados informados sobre a situação econômico-financeira da
cooperativa.
est2 - Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os problemas dos cooperados.
est3 - Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas.
est4 - Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta cooperativa.
est5 - Considera esta cooperativa como sua primeira opção para utilizar serviços bancários.
est6 - Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa nos próximos anos.
est11 - Você paga preço mais alto do que os bancos convencionais pelos benefícios que atualmente
recebe desta cooperativa.
est13 - Utiliza os serviços de um banco convencional que oferece melhores preços que a
cooperativa.
est14 - Continua a utilizar os serviços desta cooperativa mesmo se a direção introduzir a cobrança
por serviços que atualmente são gratuitos.
est16 - Continua utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se fundir com outra da região.
est17 - Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os dirigentes e os cooperados.
est18 - Com uma eventual fusão haverá um distanciamento entre os gerentes e os cooperados.

Maia uma vez, embora relevantes, a análise não inclui os indicadores est12 (Vota a
favor da fusão desta cooperativa com outras da região porque entende que todos os
envolvidos serão beneficiados) e est15 (Passa a movimentar em um banco
convencional se experimentar um problema com os serviços de sua cooperativa)
pela incidência já relatada de ausência de respostas (TAB.11).
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Tabela 11 - Análise de dimensionalidade do construto Estrutura, resultados, governança,
competitividade e sustentabilidade
Carga Fatorial
Indicadores
Comunabilidade
1
2
3
4
est1
,591
,397
est2
,667
,497
est3
,839
,757
est4
,873
,782
est5
,591
,467
est6
,715
,580
est11
,797
,644
est13
,732
,568
est14
,845
,753
est16
,803
,702
est17
,909
,831
est18
,879
,812
Variância Explicada
KMO
ChiSquare
Teste de Esfericidade de Bartlett
df
Sig.
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

61,989
,720
704,636
78
,000

A análise da Tabela 11 demonstra que o construto Estrutura, resultados,
governança, competitividade e sustentabilidade deveria ser subdividido, formando
quatro subconstrutos diferentes.
O primeiro deles (TAB.12) é formado pelos indicadores est113, est214, est315, est416,
est517 e est618, que têm unidimensionalidade e critérios adequados ao recomendado
na literatura.

13

est1 - Os dirigentes mantêm os cooperados informados sobre a situação econômico-financeira da
cooperativa.
14
est2 - Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os problemas dos cooperados.
15
est3 - Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas.
16
est4 - Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta cooperativa.
17
est5 - Considera esta cooperativa como sua primeira opção para utilizar serviços bancários.
18
est6 - Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa nos próximos anos.
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Tabela 12 - Análise de dimensionalidade do subconstruto Estrutura, resultados, governança,
competitividade e sustentabilidade
Carga Fatorial
Indicadores
Comunabilidade
1
est1
,536
,287
est2
,647
,418
est3
,866
,750
est4
,889
,790
est5
,662
,438
est6
,761
,580
Variância Explicada
KMO

54,373
,791
c2
458,932
Teste de
Esfericidade
df
15
de Bartlett
Sig.
,000
Método de Extração: Análise do Componente Principal
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS

Os demais subconstrutos são formados por apenas dois indicadores e, portanto, não
necessitaram passar pelo teste de unidimensionalidade.

4.5 Confiabilidade das escalas
"Os desafios para a construção de uma boa escala começam com sua primeira
premissa: uma boa escala deve apresentar boas propriedades psicométricas –
confiabilidade e validade" (SPECTOR, 1992, p.4), de onde decorre a necessidade de
alto investimento em esforço e tempo, além de expertise para se conseguir a
colaboração dos respondentes-alvo, sem abrir mão da qualidade e da quantidade
desejáveis desses respondentes.
Para Spector (1992), se a escala mede “alguma coisa” de forma consistente, satisfaz
ao quesito confiabilidade. Para este parâmetro, existe o teste de aferição, que é o
coeficiente de consistência interna (Alfa de Cronbach) para a confiabilidade.
Conforme Devils (1991), uma escala é internamente consistente se os itens que a
compõem são altamente intercorrelacionados, o que sugere que tais itens estão
avaliando a mesma coisa. Para Litwin (2003), assegurar confiabilidade de uma
escala é garantir que todos os itens desta escala medem aspectos distintos, mas do
mesmo conceito.

103
Spector (1992) destaca que a falta de intercorrelação entre os itens de uma escala é
um sintoma de que eles não representam um construto subjacente comum.
Contrariamente, a constatação de que a consistência interna entre os itens forma um
construto é um sintoma de que eles estão desfrutando de uma variância comum, ou
seja, eles são possivelmente indicadores de um mesmo construto subjacente.
É considerado aceitável para o exame de confiabilidade das medidas um coeficiente
superior a 0.70 (NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994). Para Hair et al. (2005), o limite
inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 0,70, apesar de se aceitar
até 0,60 em pesquisa exploratória, como o caso deste estudo.
A análise dos dados da Tabela 13 a seguir demonstra que em todos os
subconstrutos não se recomendou a retirada de nenhum dos indicadores, que
apresentaram resultados inferiores ao alfa encontrado para o construto.
Tabela 13 - Coeficiente Alfa de Cronbach para indicadores e subconstrutos da escala
Construto

Indicadores

Percepção de Qualidade 1

pq1
pq2
pq3
pq4
pq6

Percepção de Qualidade 2

pq5
pq7
pq8
pq9
pq10

Estrutura, resultados,
governança,
competitividade e
sustentabilidade 1

est1
est2
est3
est4
est5
est6

Coeficiente
Alfa

Coeficiente Alfa
se item deletado

0,779

,748
,744
,745
,713
,737

0,747

,678
,711
,661
,673
,732

0,808

,803
,791
,747
,737
,798
,767

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Optou-se, então, pela permanência de todos os indicadores e subconstrutos
utilizados na pesquisa.
A partir da análise da unidimensionalidade dos subconstrutos e da validade das
escalas, foi calculada sua estatística descritiva que foram formados a partir da média
ponderada dos indicadores formadores de cada um deles, considerando a carga
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fatorial dos indicadores em cada um dos subconstrutos. Sendo assim, a média e
desvio padrões dos subconstrutos pode ser verificada na Tabela 14.
Tabela 14 - Estatística descritiva dos subconstrutos
Indicador / subMédia
Desvio Padrão
construto
qualidade
4,1488
,66741
valor
4,0119
,74570
pq11
4,4529
1,06622
percqual1
4,4978
,54891
percqual2
4,1448
,67095
estresp1
4,7071
,46553
estresp2
1,8392
1,06783
estresp3
3,6500
1,08932
estresp4
3,5437
1,30247
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012

A análise da Tabela 14 mostra que o subconstruto do indicador pq11 (O horário
disponível para atendimento ao público é suficiente) com maior média foi estresp1
(média=4,707) e o construto com menor média foi estresp2 (média=1,839).

4.6. Regressão Múltipla
Para Hair et al. (2005), a análise de regressão múltipla é uma técnica estatística
multivariada, que pode ser usada para analisar a relação de causa e efeito entre
uma única variável dependente (critério ou explicada) e diversas variáveis
independentes (preditoras ou explicativas).
A análise de regressão múltipla tem por objetivo estimar o impacto do incremento de
cada variável independente – que se traduz no peso de cada variável independente
– sobre a respectiva variação da variável dependente (FÁVERO e al., 2009).
Os pesos denotam a contribuição relativa das variáveis independentes para a
previsão geral e facilitam a interpretação sobre a influência de cada variável
explicativa em fazer a previsão, apontam Hair et al. (2005).
O conjunto de variáveis independentes ponderadas forma a variável estatística de
regressão, isto é, uma combinação linear das variáveis independentes que melhor
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explica a variável dependente (MALHOTRA, 2006). O modelo que representa a
regressão múltipla é dado por:

(1)
tal que:
_ Y é o fenômeno em estudo (variável dependente);
_ representa o intercepto (constante);
_ k = 1, 2, 3, ..., n) são os coeficientes de cada variável (coeficientes angulares);
_ Xk são as variáveis explicativas;
_  é o termo do erro (diferença entre o valor real – medido – e o valor previsto da
variável dependente por meio do modelo para cada observação).
O erro (também chamado de resíduo), conforme Malhotra (2006), representa
possíveis variáveis que não foram inseridas no modelo, mas que também
contribuiriam para a explicação de Y.
Neste estudo, o objetivo foi identificar combinações lineares dos indicadores da
percepção de qualidade e dos indicadores da estrutura, resultados, governança,
competitividade e sustentabilidade que permitissem explicar com a maior precisão
possível a qualidade percebida e a dimensão de valor nas cooperativas de crédito. A
possibilidade de incorporação não pode ser avaliada, até aqui, dada a alta incidência
de ausência de resposta.
Quando se empregam modelos de regressão múltipla, estimam-se os pesos
individuais de cada variável no construto dependente (PESO) e seu erro padrão
(ERRO). Os pesos indicam a relação existente entre os aspectos específicos dos
processos e a avaliação global do processo.
Ressaltam-se ser confiável apenas a interpretação de critérios que tenham pesos
estatisticamente significativos, ou seja, com valores de significância (SIG.) inferiores
a 0,05. Os indicadores que não forem significativos são interpretados como fatores
que podem ter relevância isoladamente ou em outro contexto, mas quando se leva
em conta o efeito dos demais critérios presentes naquela avaliação eles se tornam
irrelevantes.
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Quando se ajustam modelos de regressão é importante verificar algumas
características e suposições subjacentes. Em primeiro lugar, deve-se observar a
capacidade de o modelo prever adequadamente a variável dependente, este valor é
medido pelo R2 e pelo R2 ajustado. Apesar de não existirem limites mínimos
aceitáveis para esta medida, pode-se supor que, considerando uma boa
confiabilidade da variável dependente (pelo menos 80% de confiabilidade), um valor
de R2 da ordem de 0,60 indique uma capacidade de explicação da qualidade
percebida e da percepção de valor, ou seja, os itens (indicadores) mensurados
conseguem explicar adequadamente estes dois fatores a partir dos indicadores
avaliados.
Foram rodados, então, dois modelos de regressão, o primeiro considerando como
variável dependente a que se pretende explicar (a qualidade percebida) e outro
considerando como variável dependente o valor percebido. Aplicando-se a
regressão múltipla através do método enther chegou-se ao seguinte resultado
quanto à constante pq11 (O horário disponível para atendimento ao público é
suficiente) (TAB.15).
Cabe ressaltar que o pq11, embora questão pouco relevante ao trabalho, está
inserido na indicador constante na análise de 'percepção de qualidade' não por
escolha estatística, mas pelo modelo construído e rodado de técnica de regressão.
Tabela 15 – Resultados do modelo de regressão para Percepção de Qualidade
Modelo

R

R

1

,645

a

2

,416

2

R Ajustado
,391

Erro Padrão
Estimado
,52082

F

Sig

16,504

,000

a. Variáveis Preditoras: (Constante pq11, estresp4, estresp2, percqual2, estresp3, percqual1, estresp1
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

A identificação dos pesos de cada variável preditora no modelo é apresentada na
Tabela 16.
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Tabela 16 – Coeficientes da regressão múltipla
Coeficientes não
padronizados

Variáveis
Preditoras

B

Coeficientes
Padronizados

Erro Padrão

(Constant)
percqual1

-,131
,499
,467

,499

percqual2

t

Sig.

Beta
-,262

,794

,099

,794
,384

4,714

,000

,218

,075

,219

2,901

,004

estresp1

,213

,118

,148

1,800

,074

estresp2

,039

,040

,063

,988

,325

estresp3

-,024

,039

-,038

-,607

,545

estresp4

-,009

,032

-,018

-,283

,777

pq11

,072

,040

,116

1,834

,048

-,262

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Como se pode observar na Tabela 16, as variáveis estresp1, estresp2, estresp3 e
estresp4 não foram estatisticamente significativas na determinação.
A partir destes dados, optou-se pela retirada das variáveis independentes não
estatisticamente significativas na explicação do modelo. Rodou-se novamente a
regressão múltipla com a retirada das variáveis mencionadas e os resultados são
apresentados na Tabela 17 a seguir.
Tabela 17 – Resultados do modelo Corrigido
Modelo

R

R

1

,635

a

2

R Ajustado

Erro Padrão
Estimado

F

Sig

,392

,52045

37,307

,000

2

,403

a. Variáveis Preditoras: (Constante pq11, percqual2, estresp3, percqual1
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Os coeficientes das variáveis preditoras no novo modelo estão relacionados na
Tabela 18.
Tabela 18 – Coeficientes da regressão múltipla novo modelo
Variáveis
Preditoras

Coeficientes não
padronizados

Coeficientes
Padronizados

t

Sig.

,905

,367

,433

6,079

,000

,071

,260

3,651

,000

,038

,133

2,215

,028

B

Erro Padrão

(Constante)

,337

,372

percqual1

,527

,087

percqual2

,258

pq11

,083

a. Variável dependente: qualidade
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012

Beta
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A análise dos dados da Tabela 18 indica que o subconstruto com maior peso na
explicação da percepção de qualidade é a percqual1(Beta = 0,433), seguido pelo
subconstruto percqual2 (Beta = 0,260).
Com esses resultados, esses dois subconstrutos somados à satisfação com o
horário de atendimento explicam 40,3% quanto à percepção de qualidade.
Considerando que somente as variáveis dos subconstrutos 'percepção de qualidade'
foram significativas, resolveu-se rodar o modelo de regressão novamente com todas
as variáveis e não mais com os subconstrutos.
Tabela 19 – Resultados do modelo completo
Modelo

R

R

1

,680

a

2

,462

R Ajustado

Erro Padrão
Estimado

F

Sig

,425

,50611

12,354

,000

2

a. Variáveis Preditoras: (Constante pq11, percqual2, estresp3, percqual1
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Os coeficientes das variáveis preditoras no novo modelo estão relacionados na
Tabela 20 a seguir.
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Tabela 20 – Coeficientes da regressão múltipla do modelo completo
Coeficientes não
padronizados

Variáveis
Preditoras

Coeficientes
Padronizados

t

Sig.

1,377

,170

B

Erro Padrão

Beta

(Constante)

,538

,390

pq1

,223

,059

,267

3,780

,000

pq2

,184

,056

,238

3,296

,001

pq3

,001

,084

,001

,011

,991

pq4

,116

,073

,123

1,581

,116

pq5

-,009

,068

-,011

-,133

,895

pq6

-,041

,065

-,048

-,640

,523

pq7

,019

,056

,024

,338

,736

pq8

,196

,055

,287

3,535

,001

pq9

-,015

,053

-,021

-,274

,785

pq10

,072

,038

,118

1,885

,061

pq11

,096

,037

,153

2,587

,011

a. Variável dependente: qualidade
Legenda:
pq1 - Agilidade no atendimento aos cooperados.
pq2 - Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando atender suas necessidades
específicas.
pq3 - Boa vontade em atender os cooperados.
pq4 - Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.
pq5 - Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos cooperados.
pq6 - Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.
pq7 - Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os cooperados sobre os produtos e
serviços mais adequados às suas demandas.
pq8 - Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender todas as demandas dos
cooperados.
pq9 - Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez.
pq10 - Os recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento, atendem
com eficiência as demandas dos cooperados.
pq11 - O horário disponível para atendimento ao público é suficiente.

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Retirando-se as variáveis não significativas para a explicação do modelo, tem-se
uma nova avaliação dos resultados (TAB.21).
Tabela 21 – Resultados do modelo completo corrigido
Modelo
1

R

R
a

,628

2

2

R Ajustado
,395

,376

Erro Padrão
Estimado
,52706

F

Sig

21,399

,000

a. Variáveis Preditoras: (Constante) pq11, pq10, pq1, pq9, pq2
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Os coeficientes das variáveis preditoras no novo modelo estão relacionados na
Tabela 22.
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Tabela 22 – Coeficientes da regressão múltipla modelo completo corrigido
Coeficientes não
padronizados

Variáveis
Preditoras

Coeficientes
Padronizados

t

Sig.

2,418

,017

B

Erro Padrão

Beta

(Constante)

,827

,342

pq1

,239

,055

,287

4,317

,000

pq2

,246

,053

,318

4,678

,000

pq9

,099

,047

,142

2,108

,037

pq10

,081

,039

,132

2,056

,041

pq11

,100

,038

,160

2,625

,009

a. Variável dependente: qualidade
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Como se pode observar na Tabela 22, a variável pq2 (Atenção individualizada dada
aos cooperados, buscando atender suas necessidades específicas) é a que mais
contribui para explicar a percepção de qualidade nas cooperativas de crédito,
seguida da variável pq1(Agilidade no atendimento aos cooperados) e da variável
pq11 (O horário disponível para atendimento ao público é suficiente). As variáveis
pq9 (Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez) e pq10 (Os
recursos tecnológicos, tais como computadores e terminais de autoatendimento,
atendem com eficiência as demandas dos cooperados) também ajudam a explicar
este modelo.
Analisando-se por sua vez a percepção de valor, decidiu-se utilizar o conjunto de
variáveis utilizados na pesquisa. O primeiro modelo apresentou baixo R2 e uma
quantidade grande de variáveis com contribuição não significativa para o modelo.
Retiraram-se então estas variáveis e o modelo encontrou os resultados
apresentados na Tabela 23.
Tabela 23 – Resultados do modelo completo corrigido – Percepção de valor
Modelo

R

R

1

,456

a

2

,208

R Ajustado

Erro Padrão
Estimado

F

Sig

,198

,66765

21,911

,000

2

a. Variáveis Preditoras: (Constante) pq11 (O horário disponível para atendimento ao público é
suficiente), pq9 (Os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez)
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.
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Os coeficientes das variáveis preditoras no novo modelo estão relacionados na
Tabela 24 a seguir.
Tabela 24 – Coeficientes
Percepção de valor
Variáveis Preditoras

da

regressão

múltipla

Coeficientes não
padronizados
B

Erro Padrão

(Constante)

2,043

,312

pq9

,308

,054

pq11

,167

,048

modelo

Coeficientes
Padronizados

completo

corrigido

t

Sig.

6,553

,000

,397

5,765

,000

,238

3,457

,001

-

Beta

a. Variável dependente: valor
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Pela análise das Tabelas 23 e 24, constata-se que o poder de explicação do modelo
construído para a percepção de valor é muito baixo, R2=0,208, e as variáveis que
contribuem para a explicação são pq9 (Os funcionários executam as tarefas certas
da primeira vez) e pq11(O horário disponível para atendimento ao público é
suficiente). Nenhuma das variáveis componentes do bloco estrutura contribuíram
neste caso.
Estes resultados demonstram que outras variáveis que não foram contempladas na
pesquisa formariam a base de explicação da percepção de valor das cooperativas
de crédito.
Nesse aspecto pode-se refletir sobre a probabilidade de tendência real e física de
algo ocorrer ou se a forte percepção do pesquisador sobre algo que possa ocorrer
refletem a realidade. Constata-se ser difícil avaliar as interpretações de
probabilidades que demonstrem evidências por meio de estatísticas simples. Até
este momento da análise, o pq11(O horário disponível para atendimento ao público
é suficiente) foi o indicador que mais apresentou relevância, e ele não é significativo
para atendimento ao objetivo geral da pesquisa. Adiante neste estudo, vai-se
perceber que a realização de múltiplas análises estatísticas comparativas
responderam ao problema de pesquisa e atingiram o objetivo proposto.
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4.7 Comparação das médias para grupos diferentes
Inicialmente, procurou-se analisar a estatística descritiva para cada uma das
variáveis empregadas neste estudo e, posteriormente, identificar as diferenças entre
as médias das variáveis das cooperativas participantes. A verificação do grau de
significância das diferenças foi feita por meio do teste t

para amostras

independentes e do teste Levene (TAB. 25).
Tabela 25 – Estatística descritiva
Desv.
Indicador
N
Media
típ.
pq1
170
4,4765
,80091
pq2
170
4,4048
,86509
pq3
170
4,6706
,58357
pq4
170
4,3916
,71148
pq5
170
4,2874
,80016
pq6
170
4,5621
,76768
pq7
170
4,4345
,84012
pq8
170
3,9341
,97990
pq9
170
3,9762
,96048
pq10
170
4,1190 1,09225
pq11
170
4,4529 1,06622
est1
170
4,5120
,76721
est2
170
4,5765
,68589
est3
170
4,7811
,56995
est4
170
4,7941
,59482
est5
170
4,6786
,69929
est6
170
4,7882
,54597
est11
170
1,7622 1,23969
est13
170
1,9162 1,36053
est14
170
3,2699 1,39764
est15
170
2,8204 1,37735
est16
170
4,0301 1,16875
est17
170
3,7117 1,38344
est18
170
3,3758 1,47705
qualidade
170
4,1488
,66741
valor
170
4,0119
,74570
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

A análise dos dados da Tabela 25 aponta que principalmente as variáveis do bloco
percepção de qualidade têm médias muito elevadas, sendo as maiores as das
variáveis pq3 (Boa vontade em atender os cooperados) e pq6 (Os dirigentes
inspiram confiança nos cooperados). As variáveis deste bloco que apresentaram as
menores médias, por outro lado, foram pq9 (Os funcionários executam as tarefas
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certas da primeira vez) e pq8 (Os funcionários têm conhecimento suficiente para
atender todas as demandas dos cooperados).
No bloco estrutura, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade as
maiores médias foram das variáveis est4 (Encoraja amigos e parentes a utilizar os
serviços desta cooperativa), est6 (Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa
nos próximos anos) e est3 (Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para
outras pessoas) e as menores médias foram das variáveis est15 (Passa a
movimentar em um banco convencional se experimentar um problema com os
serviços de sua cooperativa), est13 (Utiliza os serviços de um banco convencional
que oferece melhores preços que a cooperativa) e est11 (Você paga preço mais alto
do que os bancos convencionais pelos benefícios que atualmente recebe desta
cooperativa).
Comparando-se

as médias por

cooperativa,

foram obtidos os resultados

apresentados na Tabela 26, em que são apresentados apenas os dados referentes
aos indicadores que apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre as
médias.
Tabela 26 – Comparativo entre médias por cooperativa
1
2
3
Sig bi-caudal
coop 1 e coop 1 e coop 2 e
Indicador
N Média
N
Media
N Media
coop 2
coop 3
coop 3
pq1
85 4,4118 48
4,6875
37 4,3514
,020
,761
,089
pq11
85 4,3176 48
4,5208
37 4,6757
,065
,006
,269
est2
85 4,6706 48
4,6458
37 4,2703
,416
,003
,053
est3
85 4,7412 48
4,8913
37 4,7297
,001
,681
,008
est5
85 4,5529 48
4,8333
37 4,7664
,000
,035
,294
est6
85 4,8000 48
4,8750
37 4,6486
,062
,004
,002
est18
85 3,1176 48
3,5521
37 3,7399
,018
,000
,078
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.
Cooperativa

A análise da Tabela 26 mostra que as diferenças mais relevantes e significativas se
encontram entre as cooperativas 1 e 2 e entre as cooperativas 1 e 3 quanto ao
indicador est18 (Com uma eventual incorporação haverá um distanciamento entre
os gerentes e os cooperados).
Também comparativamente relevante e estatisticamente significativa é a diferença
entre as cooperativas1 e 3 no indicador est 2 (Os gerentes demonstram interesse
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sincero

em

resolver

os

problemas

dos

cooperados).

Outra

diferença

comparativamente relevante e estatisticamente significativa ocorre entre as
cooperativas 1 e 3 no indicador pq11 (O horário disponível para atendimento ao
público é suficiente). As demais diferenças encontradas, apesar de estatisticamente
significativas, são pouco relevantes (inferiores a 0,30) na escala de 1 a 5.
Entre os demais critérios de diferenciação da amostra não foram identificadas
diferenças estatisticamente significativas.
De maneira geral, pode-se afirmar que as cooperativas investigadas são bem
avaliadas pelos entrevistados tanto no que diz respeito aos aspectos da percepção
de valor quanto aos aspectos relacionados a estrutura, resultados, governança,
competitividade e sustentabilidade. Em função desta avaliação dos indicadores,
poucas diferenças foram encontradas entre os segmentos de cooperativas e da
amostra utilizados nesta pesquisa.
De acordo com o Relatório Anual SICOOB 2011 (2012), em 2009 foi realizado seu
primeiro planejamento estratégico, com a participação dos conselheiros, diretores e
executivos das cooperativas centrais, da Confederação e do BANCOOB. No evento
foi feita a análise do SWOT do Sistema, identificando os pontos fortes, fracos,
oportunidades e ameaças e posteriormente definiu-se a visão, missão, objetivos
estratégicos, ações estratégicas, proposta para gestão do planejamento, orçamento/
investimento para a viabilização das ações, indicadores de monitoração e avaliação
para o direcionamento do Sistema de 2010 a 2012. Os objetivos do planejamento
estratégico do SICOOB estão estruturados no formato de um mapa estratégico
como um conjunto de diretrizes ordenadas de forma lógica e causal, auxiliando na
identificação dos principais norteadores estratégicos. Desta forma, todas as
diretrizes de médio e longo prazo do SICOOB estão sendo elaboradas por meio
deste planejamento, cujo processo de construção respeita a opinião e as
particularidades das entidades que o compõe. Levando em consideração estes
direcionamentos e buscando atingir as metas definidas para o Sistema, foram
instituídos vários projetos sistêmicos para tratar de questões consideradas
estratégicas.
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Conforme Oliveira (2006), a qualidade total deve ser aplicada aos produtos, aos
serviços, aos processos, à administração, enfim, a toda a cooperativa. A qualidade
total não pode ser mais considerada apenas como um objetivo ou uma estratégia,
mas como uma política, uma premissa para a sobrevivência da cooperativa.
Percebe-se que pelas informações acima citadas o SICOOB tem buscado sua
qualidade total por meio de um bom planejamento.
A utilização de outras variáveis de pesquisa seria recomendado para permitir uma
melhor aferição dos modelos de explicação da percepção de qualidade e valor, uma
vez que os testes realizados nesta pesquisa apresentaram poder de explicação
muito baixos. A variação da tipologia da amostra também seria interessante para
permitir a identificação de variações significativas entre segmentos diferentes.

4.8 Análise das questões relativas à incorporação
Nesta parte da pesquisa, buscou-se analisar especificamente as questões relativas
à possibilidade de incorporação das cooperativas de crédito, considerando-se a
opinião dos entrevistados. Para tanto buscou-se analisar inicialmente a correlação
entre os indicadores do construto estrutura, governança, competitividade e
sustentabilidade.
A Tabela 27 mostra que, em termos gerais, os indicadores são fracamente
relacionados, com exceção à correlação entre:
est3 e est4 (Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas /
Continua utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se incorporar a outra
da região),
est7 e est8 (Os produtos e serviços que recebe terão custos menores se duas ou
mais cooperativas de sua região se fundirem / As despesas administrativas e da
estrutura de governança desta cooperativa serão menores se ela se incorporar a
outras cooperativas da região),
est7 e est9 (Os produtos e serviços que recebe terão custos menores se duas ou
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mais cooperativas de sua região se incorporarem / Os associados serão
beneficiados econômica e financeiramente se esta cooperativa se incorporar a
outras da região),
est8 e est9 (As despesas administrativas e da estrutura de governança desta
cooperativa serão menores se ela se incorporar a outras cooperativas da região / Os
associados serão beneficiados econômica e financeiramente se esta cooperativa se
incorporar a outras da região),
est9 e est12 (Os associados serão beneficiados econômica e financeiramente se
esta cooperativa incorporar a com outras da região / Vota a favor da incorporação
desta cooperativa a outras da região porque entende que todos os envolvidos serão
beneficiados) e
est17 e est18 (Com uma eventual incorporação haverá um distanciamento entre os
dirigentes e os cooperados / Com

uma eventual incorporação haverá um

distanciamento entre os gerentes e os cooperados).
Considerando-se especificamente o indicador est12 (Vota a favor da incorporação
desta cooperativa com outras da região porque entende que todos os envolvidos
serão beneficiados), verifica-se que as correlações mais expressivas se dão
somente com os indicadores est819, est920 e est1621 (TAB.27).

19

As despesas administrativas e da estrutura de governança desta cooperativa serão menores se ela
se fundir com outras cooperativas da região.
20
Os associados serão beneficiados econômica e financeiramente se esta cooperativa se fundir com
outras da região.
21
Continua utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se fundir com outra da região.
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est1
est2
est3
est4
est5
est6
est7
est8
est9
est10
est11
est12
est13
est14
est15
est16
est17
est18

est1
est2
1
**
,316
1
**
**
,263
,408
**
**
,266
,459
*
**
,171 ,357
**
**
,292
,515
,047 -,096
-,021 -,008
-,026 -,064
*
,027 ,180
-,010 -,101
-,041 -,034
*
-,097 -,154
,143
,137
**
-,139 -,238
,106
,029
,021 -,122
-,097 -,122

est3

est4

est5

est6

1
**
,838
**
,491
**
,539
*
-,185
-,136
*
-,169
,014
**
-,205
**
-,202
**
-,221
*
,155
**
-,197
-,031
,081
,059

1
**
,592
**
,593
-,097
-,037
-,055
,104
*
-,150
-,084
**
-,270
**
,217
*
-,190
,048
,042
,027

1
**
,480
-,067
-,028
-,151
*
,178
-,135
*
-,165
**
-,325
,131
**
-,238
-,044
,037
,078

1
-,016
-,067
-,015
*
,198
**
-,210
-,056
**
-,304
,131
**
-,215
,020
,061
-,005

Tabela 27 – Correlação de Pearson
est7
est8
est9 est10 est11 est12

1
**
,652
1
**
**
,686
,724
-,039 -,054
,081
,082
**
**
,413
,549
,135
,103
,112
,094
,047 -,117
**
**
,235
,294
*
**
-,213 -,332
*
**
-,163 -,359

1
-,081
-,005
**
,712
,158
*
,202
,090
**
,493
**
-,248
**
-,341

est13

est14

est15

est16

est17

1
-,033
1
*
-,177
,032
1
*
**
*
-,179 ,351
,200
1
,047
,000
,085 -,073
**
*
*
-,208
,179
,036 ,160
**
-,005 -,034 ,509
-,014
**
**
,258
-,015 -,354 -,123
**
**
,269
,044 -,445
,005

1
*
-,182
**
,476
,046
-,144

1
-,089
1
*
,033 -,154
1
**
**
-,005 -,291 ,644

est18

1

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Usando-se a correlação de Spearman, por sua vez, verificam-se a mesmas relevâncias entre as correlações, com mudanças
apenas nos valores (TAB.28).
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Tabela 28 – Correlação de Spearman
est1
est2
est3
est4
est5
est6
est7
est8
est9 est10 est11 est12
est1
1,000
**
est2
,378
1,000
**
est3
,267** ,271
1,000
**
**
**
est4
,261
,301
,740
1,000
*
*
**
**
est5
,183
,170 ,292
,321
1,000
**
**
**
**
**
est6
,322
,299
,432
,482
,307
1,000
*
est7
,015 -,038 -,178 -,084 -,064 ,013 1,000
**
est8
-,049 ,032 -,137 ,041 -,040 -,032 ,601
1,000
*
*
**
**
est9
-,060 ,003 -,163
,046 -,184
,029 ,626
,684
1,000
*
*
*
*
est10 ,056 ,185
,086 ,171
,172
,193
-,045 -,067 -,104 1,000
est11 -,042 -,140 -,172* -,162* -,138 -,232** ,060
,012 -,048 -,026 1,000
est12 -,049 ,001 -,231** -,018 -,196* -,011 ,388** ,532** ,709** -,207* ,020 1,000
*
**
*
est13 -,065 -,087 -,207** -,202** -,306** -,262** ,102
,072
,138 -,197 ,402
,197
*
est14 ,120 ,153* ,211** ,269** ,155* ,182* ,081
,082 ,190
,039 -,025 ,056
*
*
*
**
**
*
*
est15 -,094 -,189 -,177 -,177 -,231 -,211
,007 -,142 ,069 -,171 ,189
,034
**
**
**
**
est16 ,095
,050 -,033 ,086 -,067 ,079 ,259
,323
,515
-,054 -,094 ,527
*
*
**
**
**
**
est17 ,078 -,060 ,159
,094
,082
,089 -,204 -,327 -,286 ,287
,002 -,393
**
**
**
**
est18 -,086 -,088 ,088
,012
,126
,000 -,138 -,377 -,349 ,268
,026 -,485
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

est13

est14

est15

est16

est17

est18

1,000
-,078 1,000
*
,129 -,172 1,000
**
-,038 ,423
-,138 1,000
*
*
-,155
,057
,043 -,175 1,000
**
**
-,045 -,132 ,006 -,307 ,654

1,000
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Para a análise das diferenças de avaliação da incorporação das três cooperativas,
utilizaram-se os dados da amostra total, excluídos os dados perdidos (missings). Os
testes de avaliação de diferenças utilizados foram Mann-Whitney e KolmogorovSmirnov.
Como se pode observar na Tabela 29 a seguir, nas três cooperativas as médias
mais expressivas se referem ao indicador est16 (Continua utilizando os serviços da
cooperativa mesmo se ela se incorporar a outra da região) e as menores médias
são relativas ao indicador est12 (Vota a favor da incorporação desta cooperativa a
outras da região porque entende que todos os envolvidos serão beneficiados).
Tabela 29 – Comparação das médias dos indicadores de fusão
Cooperativa
1
2
3
Indicador
N
Media
N
Media
N
Media
est7
72
3,35
46
3,70
34
3,21
est8
74
3,54
40
3,68
32
3,47
est9
79
3,46
42
3,29
34
3,12
est10
85
3,66
43
3,56
35
3,86
est12
82
3,18
47
2,36
37
2,59
est16
87
4,18
51
3,61
40
4,15
est17
85
3,61
49
3,92
36
3,64
est18
87
3,11
49
3,57
39
3,64
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

Os dados da Tabela 29 revelam que apesar da intenção de votar a favor de uma
incorporação não ter um índice elevado, os respondentes tendem a continuar a
utilizar os serviços de cooperativas.
A análise da Tabela 30, por sua vez, mostra que somente nos indicadores est12 e
est16 existem diferenças estatisticamente significativas entre as médias das três
cooperativas.
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Tabela 30 – Testes de comparação das médias dos indicadores de fusão
cooperativas 1 e 2
Testes

cooperativas 2 e 3

cooperativas 1 e 3

Mann- Kolmogorov- Mann- Kolmogorov- Mann- KolmogorovWhitney
Smirnov
Whitney
Smirnov
Whitney
Smirnov

est7
,244
,700
,175
,460
est8
,980
,696
,730
,890
est9
,326
,731
,743
,829
est10
,522
,952
,169
,285
est12
,004
,039
,522
,913
est16
,005
,074
,041
,517
est17
,199
,863
,349
,975
est18
,094
,494
,913
,952
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

,677
,727
,259
,343
,047
,381
,929
,132

1,000
1,000
,822
,813
,533
,860
1,000
,192

Os dados da Tabela 30 reforçam os dados da Tabela 29 no que se refere à intenção
de votar pela incorporação das cooperativas (est12), que é relativamente bem menor
nas cooperativas 2 e 3 do que na cooperativa 1.Por outro lado, a intenção de
continuar a utilizar os serviços da cooperativa mesmo após a incorporação (est16) é
menor na cooperativa 3.
Na tentativa de elucidar melhor a possibilidade e interesse de incorporação entre as
cooperativas, considerou-se um modelo de regressão que toma o indicador est12
(Vota a favor da incorporação desta cooperativa a outras da região porque entende
que todos os envolvidos serão beneficiados) como variável dependente e os demais
indicadores do construto estrutura, governança, competitividade e sustentabilidade
como variáveis independentes. Excluídas as variáveis cujos betas não foram
estatisticamente significativos, os resultados da regressão são apresentados nas
Tabelas 31 e 32 a seguir. A Tabela 31 mostra que a intenção de votar pela fusão
entre as cooperativas é explicada em 56% (beta=0,56) pelas variáveis est8, est9 e
est14 acrescida de uma constante.
Tabela 31 – Resultados do modelo de regressão - Votação pela fusão
Modelo

R

1

,748

R
a

2

,560

R
Ajustado

Erro
Padrão
Estimado

F

Sig

,551

1,045

61,034

0

2

a. Variáveis Preditoras: (Constante), est8, est9, est14
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.
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Oliveira (2006) observa que na atualidade tem havido redirecionamento da estrutura
de poder, qualidade total como premissa (e não como objetivo a ser alcançado) e a
aceleração da evolução tecnológica, consolidando uma situação na qual quem não
acompanhar será excluído do cenário cooperativo e empresarial emergente.
Bialoskorski Neto (2005) lembra que a constituição jurídica das cooperativas,
baseada na Lei 5.764/1971, não pode ser considerada uma vantagem competitiva
se sua gestão não envolver eficiência, eficácia e efetividade, fatores traduzidos por
suas formas de interação junto aos seus cooperados e ao mercado em geral. Além
disso, a cultura tem grande importância nos contratos e transações, bem como na
estrutura organizacional e nos padrões de comportamento (HOFSTEDE, 2001).
A Tabela 32, por sua vez, mostra que na explicação da intenção de votar pela
incorporação a variável est9 (Os associados serão beneficiados econômica e
financeiramente se esta cooperativa se incorporar a outras da região) é a que tem
maior participação na explicação (beta=0/648) seguido da variável est18 (Com uma
eventual incorporação haverá um distanciamento entre os gerentes e os
cooperados) com beta negativo igual a -0,236, ou seja, o distanciamento entre
gerentes e cooperados tem efeito ao contrário.
Tabela 32 – Coeficientes da regressão múltipla votação pela fusão
Variáveis
Preditoras

Coeficientes não Coeficientes
padronizados
Padronizados

t

Sig.

3,556

,001

,648

10,869

,000

,062

-,080

-1,421

,048

,062

-,236

-3,993

,000

B

Erro
Padrão

(Constante)

1,440

,405

est9

,746

,069

est14

-,088

est18

-,246

Beta

a. Variável dependente: est12
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS, 2012.

De maneira geral, percebe-se que o ganho de benefícios para os cooperados é a
mais forte explicação para a intenção de votar pela incorporação.
Esse resultado talvez se deva à própria filosofia global do Sistema SICOOB, pois
pode-se dizer, por exemplo, que com relação à prevenção à lavagem de dinheiro e
ao financiamento ao terrorismo (matéria que preocupa a todos), foi estruturado
processo com desenvolvimento de ferramenta tecnológica própria (Sispld), tendo
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sido aplicada em 15 cooperativas centrais e 425 singulares em 2011. Para dotar as
cooperativas do SICOOB com informações ágeis e adequadas para o atendimento
aos associados em suas necessidades de produtos e serviços e, por extensão,
aprimorar o processo de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo

colaborando,

assim,

para

o

cumprimento

do

sétimo

princípio

cooperativista que estabelece a necessidade de aplicação de políticas sustentáveis,
foi iniciada no final do ano, uma campanha de comunicação visando à
conscientização da importância de atualização cadastral.
Por outro lado, existe o Fundo Garantidor do SICOOB (FGS), uma associação civil
sem fins lucrativos constituída em 23 de abril de 2002 e com operações iniciadas em
11 de outubro de 2005. Nessa associação, participavam em 31 de dezembro de
2011 duzentas e noventa e cinco (295) cooperativas associadas às cooperativas
centrais. O FGS tem como objeto a prestação de garantia de depósitos à vista e a
prazo dos associados das cooperativas singulares participantes até o valor de
R$70.000 por CPF ou CNPJ, além da cobertura em processos de incorporação de
cooperativas (limitada ao valor do Patrimônio Líquido Negativo da cooperativa
incorporada), desde que comprovado o estado de insolvência desta e atendidas às
condições estatutárias.
Pelo acima exposto pode-se entender a razão pela qual a pesquisa constatou que o
ganho de benefícios para os cooperados é a mais forte explicação para a intenção
de votar pela incorporação. Em outras palavras, há confiança irrestrita no Sistema
SICOOB, e isto independe de as cooperativas 1, 2 e 3 serem independentes ou
tenham que gerar incorporação.
O volume de receitas auferidas nas aplicações financeiras no decorrer do exercício
de 2011 cresceu 60,58% em relação ao exercício de 2010, em função
principalmente do crescimento da reserva acumulada. A rentabilidade obtida
mensalmente pelo SICOOB FI-RF (Renda Fixa) no ano de 2011 gerou receita de
R$14.295.116. Comparativamente aos rendimentos obtidos pelo CDI (10,97%) no
mesmo período, o FGS atingiu 98,25% desse indicador.
Quanto à ausência de respostas nas questões que dizem respeito ao interesse de
incorporação, que representaram 10% do total, pode-se afirmar que elas ocorreram
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nos questionários de 31,14% dos dirigentes. Esta realidade confirma entendimentos
de Bialoskorski Neto (2006), para quem é muito difícil que ocorram incentivos por
parte de dirigentes para estabelecer estratégias de alianças e incorporações.
Entretanto, as variáveis identificadas estatisticamente como significativas no modelo
somente explicam parte da intenção de voto de 56% dos respondentes. Os outros
44% são atribuídos a variáveis que não foram consideradas nesta pesquisa.

4.9 Breve análise financeira
De acordo com o ranking financeiro do Sistema CREDIMINAS, composto pelas 83
cooperativas que o compõem, nos últimos três anos as três cooperativas ocuparam
as posições constantes da Tabela 33.
Tabela 33 - Classificação no Sistema Crediminas (total de cooperativas = 83)
Município
Classificação no Sistema Crediminas
2009
2010
2011
São Gotardo
20º
15º
16º
Campos Altos
38º
41º
37º
Tiros
60º
61º
66º
Fonte: Pesquisa do autor, 2012.

Classificação geral no ranking

A Figura 12 mostra graficamente os dados da Tabela 33.
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Figura 12 - Classificação geral no ranking Crediminas

Analisando a classificação e de acordo com a pontuação dentro dos critérios para o
rankiamento geral, se as três cooperativas tivessem se incorporado em 2009 a nova
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cooperativa originada pela incorporação teria passado a ocupar em a 4a posição em
2009, teria permanecido na 4a posição em 2010 e teria subido para a 3a posição em
2011.
Detalhando-se a avaliação, a Tabela 33 apresenta os resultados individuais do
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) e o resultado conjunto na hipótese de
incorporação das três cooperativas de crédito analisadas em 2011.
Tabela 34 - Classificação em Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 2009 a 2011

São
Gotardo
Campos
Altos

Posição
no
Ranking

EM PATRÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO (PLA)
2009

2010

Crescimento
2009 a 2011

2011

20

11.242.427,97 18 13.681.551,23 14

17.154.454,30

52,59%

35

7.791.755,51 27 11.351.795,10 26

13.388.231,46

71,83%

66

3.934.844,43 61

6.160.784,34

56,57%

3
22.969.027,91
30.208.429,95
36.703.470,10
Fonte: Cálculos desenvolvidos pelo autor da pesquisa, 2012.

59,80%

Tiros

5.175.083,62 60
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Município

A Figura 13 mostra graficamente os dados da Tabela 34.
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Figura 13 - Classificação em Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) 2009 a 2011

Da mesma forma que a Tabela 34, detalhando-se a avaliação, a Tabela 35
apresenta os resultados individuais das Operações de Crédito e o resultado conjunto
em 2011 na hipótese de incorporação das três em 2009.
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Tabela 35 - Classificação em Operações de Crédito 2009 a 2011

São Gotardo
Campos
Altos
Tiros

2009

14

34.102.518,87

10 43.713.266,81

10

57.483.556,18

68,56%

25

EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2010

Crescimento
2009 a 2011

2011

27.797.029,35

38 24.993.772,88

32

34.254.731,28

23,23%

58

12.474.657,73

63 12.923.259,88

63

14.568.889,92

16,79%

2

74.374.205,95

81.630.299,57

106.307.177,38

42,94%

Com
fusão
Segunda

Município

Posição
no
Ranking

Fonte: Cálculos desenvolvidos pelo autor da pesquisa, 2012.

A Figura 14 mostra graficamente os dados da Tabela 35.
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Figura 14 - Classificação em Operações de Crédito 2009 a 2011

A Tabela 36 apresenta os resultados individuais da Captação de Depósitos e o
resultado conjunto em 2011 na hipótese de incorporação das três em 2009.
Tabela 36 - Classificação em Captação de Depósitos 2009 a 2011
Posição no
Ranking

EM CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS
2009

2010

2011

Crescimento
2009 a 2011

São Gotardo

30

20.385.889,40 25 28.028.586,90 37 27.702.545,75

35,89%

Campos
Altos

54

10.256.323,78 55 14.162.677,98 51 19.997.452,28

94,98%

Tiros

55

10.206.795,46 62 12.203.419,58 65 13.307.842,83

30,38%

8

40.849.008,64

49,35%

54.394.684,46

61.007.840,86

Fonte: Cálculos desenvolvidos pelo autor da pesquisa, 2012.

A Figura 15 mostra graficamente os dados da Tabela 36.
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Figura 15 - Classificação em Captação de Depósitos 2009 a 2011

Considerando-se apenas os aspectos Patrimônio Líquido Ajustado, Operações de
Crédito e Captação de Depósitos, a Tabela 37 apresenta o ranking das três
cooperativas analisadas caso tivessem sido incorporadas em 2009.
Tabela 37 - Situação hipotética em caso de fusão em 2009

Tiros

GERAL
2009

2010

2011

Crescimento
2009 a 2011

195.989.341,13

15 253.891.549,34

16

309.119.116,18

57,72%

133.617.410,27

41 161.926.133,40

37

212.873.159,97

59,32%

61

66

105.278.156,45

34,99%

627.270.432,60

53,90%

60

77.987.008,54

3

407.593.759,94

91.474.947,44
507.292.630,18

Com
fusão

Terceira

Posição
Município
no
Ranking
São
Gotardo
20
Campos
Altos
38

Fonte: Cálculos desenvolvidos pelo autor da pesquisa, 2012.

Conforme análise divulgada por Coelho em 09 de agosto de 2012 22, o Banco Central
adotou desde agosto de 2011 uma sequencial redução de 4,5% na taxa do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), chegando aos 8% a.a., o menor
patamar desde 1996, quando foi criado o Conselho de Política Monetária (COPOM).
Esclarecendo a questão, pode-se dizer que a taxa SELIC é dada pela média diária
ponderada pelo volume das operações, de acordo com a seguinte fórmula:

22

Parcimônia do BC frente à SELIC pode afetar o Cooperativismo de Crédito. 09ago2012.
http://www.ricardocoelhoconsult.com.br/artigo75.php. Acesso em 10 ago. 2012.
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(2)

onde:
µ = taxa média apurada;
DIi = Taxa da i-ésima operação;
VEi = Valor de emissão da i-ésima operação;
n = número de operações na amostra.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil (COPOM) fixa
periodicamente a meta para a Taxa SELIC para fins de Política Monetária. Na
Tabela 38 constam as taxas definidas pelo COPOM para o período agosto 2011 a
julho 2012.
Tabela 38 - Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) - agosto 2011 a julho 2012
META DA TAXA SELIC
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
acumulada
Fator diário
anual
acumulada
anual
Mês de
mensalidade
em 12
(*)
(%)
no ano (%)
(*)
referência
meses
Valores reais (1)
Valores oficiais (2)
AGO/2011
1,0054
12,50
7,74
11,48
12,42
1,00046468
SET/2011
0,9358
12,00
8,75
11,58
11,91
1,00044663
OUT/2011
0,9523
11,81
9,78
11,67
11,90
1,00044627
NOV/2011
0,8987
11,50
10,77
11,73
11,40
1,00042849
DEZ/2011
0,8903
11,00
11,76
11,76
10,90
1,00041063
JAN/2012
0,8717
10,79
0,87
11,74
10,90
1,00041063
FEV/2012
0,7943
10,50
1,67
11,71
10,40
1,00039270
MAR/2012
0,8042
9,92
2,49
11,55
10,40
1,00039270
ABR/2012
0,7436
9,46
3,25
11,35
9,65
1,00036564
MAI/2012
0,7333
9,01
4,01
11,10
8,90
1,00033839
JUN/2012
0,6709
8,50
4,71
10,79
8,39
1,00031976
JUL/2012
0,6680
8,18
5,40
10,43
8,39
1,00031976
(*) Valores Válidos no Primeiro Dia Útil do Mês em Referência
(1) Valores reais calculados por economistas. Válidos para estudos econômicos.
(2) Valores oficiais divulgados pelo Banco Central - utilizados em cálculos de impostos e taxas
federais. Taxa oficializada do 1º dia útil do mês.
23
Fontes: Banco Central, Portal de Finanças, Portal Brasil , 2012.

Se os membros do Conselho estiverem certos em suas inferências, a SELIC pode
chegar a 7% a.a., o que daria uma rentabilidade líquida de menos de 2% a.a. para
os investidores em papel atrelados ao CDI (balizado pela SELIC), já que o resto será
inflação prevista para mais de 5% a.a. e impostos (COELHO, 2012).

23

Disponível em: http://www.portalbrasil.net/indices_selic.htm. Acesso em 20 ago.2012.
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De forma sintética, a forte e rápida queda da SELIC pode ter os seguintes impactos
potencialmente saudáveis em uma Singular (QUADRO 7):

Impactos
potencialmente
saudáveis

Quadro 7 - Impactos potencialmente saudáveis da taxa SELIC sobre as Cooperativas de Crédito
Menor custo real na captação de depósito a prazo
Menor custo para remunerar o capital social em 31/12/2012, podendo também ser um bom
momento para iniciar esta caminhada para quem ainda não o remunera
Potencial elevação da carteira de crédito, haja vista terem seus custos finais diminuídos pela
redução do custo da captação, maiores prazos, etc.
Maior busca por linhas subsidiadas de repasse do governo para investimento de longo prazo
Maior evidência para as receitas advindas de serviços, crédito massificado e outras soluções
Maior atenção ao uso da conta corrente como um indicador eficaz de aderência do cliente
Fonte: COELHO, 2012.

Por outro lado, contudo, essa rápida queda da SELIC pode ser complicada para o
setor e trazer algumas preocupações, como demonstra o Quadro 8:

Impactos
Preocupantes Gerais

Quadro 8 - Impactos potencialmente preocupantes da taxa SELIC sobre as Cooperativas de
Crédito
Sobras projetadas com reais dificuldades de se realizarem
Sobras menos atrativas, gerando o enfraquecimento de um de nossos grandes diferenciais.
AGO com menor valor a ser rateado, ou até com “inesperados” prejuízos
Fusões intempestivas
Reservas e Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES) com menor aporte
nas AGO
Possibilidade de maquiar a inflação sobre os resultados e soluções
O Planejamento Estratégico perde a coerência se não tiver sido refeito em junho deste ano
Governança Corporativa com menor receptividade por estar iniciando sobre um cenário de
extrema turbulência
Necessidade de elevar substancialmente a renda com serviços, algo “fácil”, mas inelástico
Ações desregradas na elevação da base de clientes para mais demanda de crédito ou
captação
Fonte: COELHO, 2012.

A rápida e constante baixa da taxa SELIC estabelecida pelo Conselho de Política
Monetária (COPOM) vai acabar interferindo na captação de recursos por parte das
cooperativas de crédito (QUADRO 9):
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Impactos Preocupantes
quanto à Captação

Quadro 9 - Impactos potencialmente preocupantes da taxa SELIC sobre a captação de
recursos pelas Cooperativas de Crédito
Elevada perda com a centralização, em especial, nas Singulares com excesso de liquidez
Aceitar um ainda maior apetite de risco da Central, para que possa remunerar medianamente
os recursos lá estocados, seja por regulamentação ou por excesso de liquidez
Tendência de vermos Singulares pagando facilmente acima de 100% do CDI, com o objetivo
de manter atrativas suas captações, o que é um risco histórico à perpetuação de qualquer
instituição
Necessidade de capacitação do pessoal de venda focando em argumentações assertivas
para manter satisfeitos os antigos investidores em Depósito a Prazo (e C.Social), evitando
que fujam para investimentos de maior risco, imóveis ou mesmo investindo em sua
“empresa”.
Perda de liquidez, com descasamento da carteira de crédito pela potencial evasão dos
médios e grandes aplicadores em depósito a prazo, “capital social” e depósito a vista
Migração instável de recursos da poupança para o depósito a prazo ou vice-versa
Necessidade de mudar o perfil da captação em depósito a prazo travando para prazos bem
acima de 31 dias, a fim de, com isto, fazer frente minimamente ao prazo médio dos créditos
Metas podem ter se tornado dificílimas ou facilitadas pela extrema baixa da SELIC
Fonte: COELHO, 2012.

A rápida e constante baixa da taxa SELIC estabelecida pelo COPOM também pode
acabar interferindo no crédito das cooperativas de crédito (QUADRO 10):

Impactos
Preocupantes
quanto ao Crédito

Quadro 10 - Impactos potencialmente preocupantes da taxa SELIC sobre o Crédito das
Cooperativas de Crédito
Necessidade de novas políticas populares e suavizadas de crédito para elevar o volume e
manter a mesma rentabilidade
Desenvolver um pró-ativo setor de acompanhamento de crédito, evitando inadimplência
acima da precificada
Elevação ou mesmo a manutenção da inadimplência sem a realista precificação na taxa
Redução abrupta de renda atual e futura nas carteiras de crédito atrelado ao CDI
Maior endividamento de clientes pelo prazo mais elástico do crédito de varejo
Necessidade de alongar os prazos dos créditos para ajustar ao novo cenário de taxas
baixas, sem que tenhamos sapiência ou tecnologia para tanto
Necessidade de adotar taxas fixas de juros no varejo para prazos de 24 meses ou mais
Fonte: COELHO, 2012.

Poderá haver problemas para as vendas das Cooperativas de Crédito se as taxas
SELIC continuarem a cair, como indica o Quadro 11:
Quadro 11 - Impactos potencialmente preocupantes da taxa SELIC sobre as Vendas das
Cooperativas de Crédito
Impactos
Necessidade de maior profissionalização em vendas, com astutas
Preocupantes
segmentações, metas, meritocracia, etc.
quanto às
Necessidade de valorizar outras soluções à disposição da força de venda
Vendas
Fonte: COELHO, 2012.
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Finalizando sua análise, Coelho (2012) afirma que a forma pela qual o Banco
Central tem conduzido sua política monetária baseada na taxa da SELIC impacta o
Cooperativismo de Crédito tanto positiva quanto negativamente. Neste cenário,
quanto mais cedo puderem ser compreendidas as complexas e sutis interações
deste tema mais preparado estará o Cooperativismo de Crédito para conviver com
qualquer nível de SELIC.
Nesse sentido, analistas do mercado financeiro ouvidos na pesquisa Focus do
Banco Central (BC) divulgada em 13 de agosto de 2012 mantiveram a previsão de
que o ciclo de corte dos juros básicos (SELIC) terminará em outubro, o que levaria a
SELIC para 7,25% no fim de 2012. Em 10 de outubro de 2012, o BC deve optar por
um novo corte, porém menor, de 0,25 pontos, o que levaria o juro brasileiro para
7,25%, novo piso histórico. Para 2013, a previsão do juro no fim do ano é de 8,50%,
o que revela expectativa de volta das altas de juro para conter o ritmo da inflação
que tende a ganhar força (PORTAL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO,
CORTES SELIC, 2012).
Informa-se, também que, com o intuito de avançar no processo de divulgação e
debate para a construção do Fundo Garantidor Único do cooperativismo de crédito,
o Banco Central do Brasil (BC) realizou em 13 de agosto de 2012 uma
videoconferência

com integrantes

de

cooperativas

centrais

e

singulares

independentes. A constituição desse fundo garantidor único visa proporcionar maior
competitividade às cooperativas de crédito no mercado financeiro, contribuindo
diretamente para o fortalecimento, o desenvolvimento e a consequente perenidade
do

segmento

(PORTAL

DO

COOPERATIVISMO

DE

CRÉDITO,

VIDEOCONFERÊNCIAS, 2012).
No caso do presente estudo, em que foram analisadas três cooperativas da
CREDIMINAS, Sistema SICOOB, retoma-se a informação de já estar em
funcionamento desde outubro de 2005 o Fundo Garantidor do SICOOB (FGS), que
tem como objeto a prestação de garantia de depósitos à vista e a prazo dos
associados das cooperativas singulares participantes até o valor de R$70.000 por
cadastro de pessoa física (CPF) ou cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ),
além da cobertura em processos de incorporação de cooperativas. Pelo acima
exposto pode-se entender a razão pela qual a pesquisa constatou que o ganho de

131
benefícios para os cooperados é a mais forte explicação para a intenção de votar
pela incorporação. Em outras palavras, há confiança irrestrita no Sistema SICOOB, e
isto independe de as cooperativas 1, 2 e 3 serem independentes ou tenham que
gerar incorporação.
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5 CONCLUSÃO

O questionamento deste estudo foi identificar qual a incidência de interesse dos
cooperados sobre a qualidade, funcionamento e eventual incorporação de três
cooperativas de crédito em Minas Gerais. Pode-se afirmar ser ela positiva.
O objetivo geral foi analisar o contexto de três cooperativas de crédito da região do
Alto Paranaíba, Minas Gerais, buscando identificar os posicionamentos de
dirigentes, funcionários e cooperados quanto aos parâmetros de qualidade,
funcionamento e possibilidade de incorporação para efeito de fortalecimento e
sustentabilidade por meio de quatro focos que se seguem.
O primeiro objetivo específico desejou caracterizar três cooperativas de crédito do
Alto Paranaíba quanto à percepção de qualidade e funcionamento, que indicou a
média de 40,3%, sendo a atenção individualizada dada aos cooperados, buscando
atender suas necessidades específicas a que mais contribuiu para explicá-la,
seguida das variáveis agilidade no atendimento aos cooperados e o horário
disponível para atendimento ao público é suficiente. As variáveis os funcionários
executam as tarefas certas da primeira vez e os recursos tecnológicos atendem com
eficiência as demandas dos cooperados também ajudam a explicar a percepção de
qualidade. A percepção de valor foi muito baixa e as variáveis que contribuem para a
explicação são os funcionários executam as tarefas certas da primeira vez e o
horário disponível para atendimento ao público é suficiente. Nenhuma das variáveis
componentes do bloco estrutura contribuiu neste caso. Além disto, os resultados
demonstram que outras variáveis não contempladas na pesquisa formariam a base
de explicação da percepção de valor das cooperativas de crédito. Quanto à
intensidade, principalmente as variáveis do bloco percepção de qualidade têm
médias muito elevadas, sendo as maiores as das variáveis boa vontade em atender
os cooperados e os dirigentes inspiram confiança nos cooperados. As variáveis
deste bloco que apresentaram as menores médias foram os funcionários executam
as tarefas certas da primeira vez e os funcionários têm conhecimento suficiente para
atender todas as demandas dos cooperados. No bloco estrutura, resultados,
governança, competitividade e sustentabilidade as maiores médias foram das
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variáveis Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta cooperativa,
Pretende utilizar mais serviços desta cooperativa nos próximos anos e Você diz
coisas positivas sobre esta cooperativa para outras pessoas e as menores médias
foram das variáveis Passa a movimentar em um banco convencional se
experimentar um problema com os serviços de sua cooperativa, Utiliza os serviços
de um banco convencional que oferece melhores preços que a cooperativa e Você
paga preço mais alto do que os bancos convencionais pelos benefícios que
atualmente recebe desta cooperativa.
O segundo objetivo específico buscou comparar as três cooperativas de crédito
quanto às percepções de qualidade e funcionamento também na possibilidade de
uma incorporação. As diferenças mais relevantes e significativas se encontram entre
as cooperativas 1 e 2 e entre as cooperativas 1 e 3 quanto ao indicador Com uma
eventual incorporação haverá um distanciamento entre os gerentes e os
cooperados. Pelas análises iniciais, a intenção de votar pela incorporação é
relativamente bem menor nas cooperativas 2 e 3 do que na cooperativa 1.Por outro
lado, a intenção de continuar a utilizar os serviços da cooperativa mesmo após a
incorporação é menor na cooperativa 3. Também comparativamente relevante e
estatisticamente significativa é a diferença entre as cooperativas 1 e 3 no indicador
Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os problemas dos
cooperados,

indicando

satisfação

na

cooperativa

2.

Outra

diferença

comparativamente relevante e estatisticamente significativa ocorre entre as
cooperativas 1 e 3 no indicador o horário disponível para atendimento ao público é
suficiente.

As

demais

diferenças

encontradas,

apesar

de

estatisticamente

significativas, são pouco relevantes (inferiores a 0,30) na escala de 1 a 5. Entre os
demais critérios de diferenciação da amostra não foram identificadas diferenças
estatisticamente significativas.
O terceiro objetivo específico quis analisar as correlações entre as variáveis dos
construtos „percepção de qualidade‟ e „funcionamento‟ das três cooperativas de
crédito. De maneira geral, pode-se afirmar que as cooperativas investigadas são
bem avaliadas pelos entrevistados tanto no que diz respeito aos aspectos da
percepção de valor quanto aos aspectos relacionados a estrutura, resultados,
governança, competitividade e sustentabilidade. Em função desta elevada avaliação
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dos indicadores, poucas diferenças foram encontradas entre os segmentos de
cooperativas e da amostra utilizados nesta pesquisa.
O quarto e último objetivo específico buscou analisar as relações de dependência
entre os construtos „percepção de qualidade‟ e „funcionamento‟ das cooperativas de
crédito e as percepções de 'qualidade total dos serviços prestados' e a 'criação de
valor para os cooperados em relação às possibilidades de incorporação'. Em termos
gerais, os indicadores são fracamente relacionados. Nas análises iniciais houve
constatação de muitas ausências de respostas, o que levou a serem considerados
apenas 170 respondentes, ao invés de 189. O primeiro modelo apresentou baixo R2
e uma quantidade grande de variáveis com contribuição não significativa para o
modelo, sendo então retiradas. Considerando-se especificamente o indicador vota a
favor da incorporação desta cooperativa a outras da região porque entende que
todos os envolvidos serão beneficiados, verifica-se que as correlações mais
expressivas se dão somente com os indicadores as despesas administrativas e da
estrutura de governança desta cooperativa serão menores se ela se incorporar a
outras cooperativas da região, os associados serão beneficiados econômica e
financeiramente se esta cooperativa se incorporar a outras da região e continua
utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se incorporar a outra da região.
Nas três cooperativas as médias mais expressivas se referem ao indicador continua
utilizando os serviços da cooperativa mesmo se ela se incorporar a outra da região e
as menores médias são relativas ao indicador vota a favor da incorporação desta
cooperativa a outras da região por entender que todos os envolvidos serão
beneficiados. Apesar de a intenção de votar a favor de uma incorporação não ter um
índice elevado, os respondentes tendem a continuar a utilizar os serviços de suas
cooperativas. Os dados que se referem à intenção de votar pela incorporação das
cooperativas são relativamente bem menores nas cooperativas 2 e 3 do que na
cooperativa 1 (identificação aleatória numérica). Por outro lado, a intenção de
continuar a utilizar os serviços da cooperativa mesmo após a incorporação é menor
na cooperativa 3, mas a média das três indica 56% (beta=0,56). Na explicação da
intenção de votar pela incorporação a variável os associados serão beneficiados
econômica e financeiramente se esta cooperativa se incorporar a outras da região é
a que tem maior participação na explicação (beta=0/648) seguido da variável com
uma eventual incorporação haverá um distanciamento entre os gerentes e os
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cooperados com beta negativo igual a -0,236, ou seja, o distanciamento entre
gerentes e cooperados tem efeito ao contrário.
As três cooperativas analisadas foram visualizadas especificamente apenas nos
aspectos financeiros e não na análise descritiva estatística, em que não foram
identificadas ou hierarquizadas. Contudo, nas questões que dizem respeito ao
interesse de incorporação, que representaram 10% do total, pode-se afirmar que
elas ocorreram nos questionários de 31,14% dos dirigentes. Esta situação confirma
Bialoskorski Neto (2006) porque, pela lógica do bem-estar individual, é raro
ocorrerem incentivos por parte do dirigente para estabelecer estratégias de alianças
e incorporações.
Pela breve análise financeira realizada, ficou comprovado que se as três
cooperativas

tivessem

promovido

sua

incorporação

em

2009

sairiam

da

classificação média de 42o lugar (entre 83) para o 3o lugar. Pela pesquisa,
constatou-se que o ganho de benefícios para os cooperados é a mais forte
explicação para a intenção de votar pela incorporação, mesmo estando
razoavelmente satisfeitos com o atendimento, estrutura, tecnologia e estarem
próximos de seus dirigentes. Não se sabe, porém, se já houve explanações
econômico-financeiras dos benefícios futuros em caso de incorporação, análise
restrita a este trabalho.
Finalizando, o número de cooperativas singulares foi reduzido em 5,48% por fusões
e/ou incorporações em 2011. Por consequência, o número de dirigentes também foi
reduzido (6,04%), mas o número de associados cresceu 11,30%, bem como o de
funcionários (10,67%). Por tudo o que estudo pode comprovar, constata-se que a
filosofia cooperativista continua consistente visando o benefício de todos os
membros, mesmo e apesar de possíveis interesses isolados de dirigentes contra seu
fortalecimento e sustentabilidade na atual conjuntura econômica brasileira tanto pela
redução continuada da taxa SELIC quanto de uma possível futura retração pela
influência internacional.
A limitação desta pesquisa se referiu à utilização de variáveis restritas, pois na
análise estatística ficou constatada a necessidade da utilização de outras variáveis
de pesquisa para permitir melhor aferição dos modelos de explicação da percepção
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de qualidade e valor, uma vez que os testes realizados nesta pesquisa
apresentaram poder de explicação muito baixo.
Para trabalhos futuros, sugere-se variação da tipologia da amostra com o intuito de
permitir a identificação de variações significativas entre segmentos cooperativistas
diferentes.

.
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ANEXO - Evolução das normas cooperativas de crédito
Quadro 12 – Evolução das normas de cooperativas de crédito – 1903 - 2011
DATA
6 de
janeiro de
1903

NORMATIVA
Decreto do Poder Legislativo
nº 979

5 de
janeiro de
1907

Decreto do Poder Legislativo
nº 1.637

31 de
dezembro
de 1925

Lei nº 4.984

2 de
junho de
1926

Decreto nº 17.339

20 de
fevereiro
de 1929

Instruções Complementares
do Ministério de Estado dos
Negócios da Agricultura,
Indústria e Comércio ao
Decreto nº 17.339

19 de
dezembro
de 1932

Decreto do Poder Legislativo
nº 22.239

10 de
julho de
1934

Decreto nº 24.647

1º de
agosto de
1938

Decreto-Lei nº 581

19 de
março de
1941

Decreto nº 6.980

DITAMES
Permite aos sindicatos a organização de caixas rurais de crédito
agrícola, bem como de cooperativas de produção ou de consumo,
sem qualquer detalhamento do assunto (art. 10).
Primeira norma a disciplinar o funcionamento das sociedades
cooperativas no Brasil.
As cooperativas podem ser organizadas sob a forma de
sociedades anônimas, sociedades em nome coletivo ou em
comandita, sendo regidas pelas leis específicas (art. 10).
As cooperativas podem receber dinheiro a juros, não só dos sócios,
como de pessoas estranhas à sociedade (art. 25, § 3º).
Exclui as cooperativas de crédito submetidas aos sistemas
Raiffeisen e Luzzatti da exigência de expedição de carta patente e
de pagamento de quotas de fiscalização, atribuindo ao Ministério
da Agricultura a incumbência da fiscalização, sem ônus algum, do
cumprimento das prescrições do Decreto nº 1.637.
Aprova o regulamento destinado a reger a fiscalização gratuita da
organização e o funcionamento das caixas rurais Raiffeisen e do
banco Luzzatti.
Cabe ao Serviço de Inspeção e Fomento Agrícolas, órgão do
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, a tarefa de fiscalizar
as cooperativas de crédito.
Procedimentos de fiscalização
Características das caixas rurais Raiffeisen e dos bancos populares
Luzzatti
Regras a serem observadas pelas federações de cooperativas
Raiffeisen e Luzzatti.
Reforma as disposições do Decreto nº 1.637, na parte referente às
sociedades cooperativas.
Define as cooperativas de crédito como aquelas que têm por
objetivo principal proporcionar a seus associados crédito e moeda,
por meio da mutualidade e da economia, mediante uma taxa
módica de juros, auxiliando de modo particular o pequeno
trabalhador em qualquer ordem de atividade na qual ele se
manifeste, seja agrícola, industrial, ou comercial ou profissional, e,
acessoriamente, podendo fazer, com pessoas estranhas à
sociedade, operações de crédito passivo e outros serviços conexos
ou auxiliares do crédito (art. 30).
Estabelece que depende de autorização do governo para se
constituírem as cooperativas que se propõem a efetuar (art. 12):
a) operações de crédito real, emitindo letras hipotecárias;
b) operações de crédito de caráter mercantil, salvo as que forem
objeto dos bancos de crédito agrícola, caixas rurais e sociedades
de crédito mútuo;
c) seguros de vida, em que os benefícios ou vantagens dependam
de sorteio ou cálculo de mortalidade.
Revoga o Decreto nº 22.239. Todas as cooperativas de crédito
passam a necessitar de autorização do governo para funcionar (art.
17, a).
Estabelece que as cooperativas devem ser formadas por pessoas
da mesma profissão ou de profissões afins (art.1º), exceto no caso
de cooperativas de crédito formadas por industriais, comerciantes
ou capitalistas (art. 41, II), que podem ser formadas por pessoas de
profissões distintas.
Revoga o Decreto nº 24.647. Revigora o Decreto nº 22.239.
Transfere ao Ministério da Fazenda a incumbência de fiscalizar as
cooperativas de crédito urbanas, mantendo as cooperativas de
crédito rural sob fiscalização do Ministério da Agricultura.
Regulamenta o Decreto-Lei nº 581
Aprova o regulamento para a fiscalização das sociedades
cooperativas.
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31 de
dezembro
de 1942

Decreto-Lei nº 5.154

Dispõe sobre a intervenção nas sociedades cooperativas.

19 de
outubro
de 1943

Decreto-Lei nº 5.893

Revoga novamente o Decreto nº 22.239.
Revoga o Decreto-Lei nº 581.
Retorna ao Ministério da Agricultura a tarefa de fiscalizar todas as
cooperativas, independente do tipo. Cria a Caixa de Crédito
Cooperativo, destinada ao financiamento e fomento do
cooperativismo.

14 de
fevereiro
de 1944

Decreto-Lei nº 6.274

Altera disposições do Decreto-Lei nº 5.893.

2 de
fevereiro
de 1945

Decreto-Lei nº 7.293

19 de
dezembro
de 1945

Decreto-Lei nº 8.401

13 de
agosto de
1951
11 de
dezembro
de 1951
16 de
julho de
1957
15 de
abril de
1958
10 de
novembro
de 1958
16 de
julho de
1959

11 de
dezembro
de 1961

12 de
novembro
de 1962
31 de
dezembro
de 1964

Lei nº 1.412

Cria a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), dando a
essa Superintendência a atribuição de proceder à fiscalização de
Bancos, Casas Bancárias, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, e cooperativas de crédito, processando os pedidos
de autorização para funcionamento, reforma de estatutos, aumento
de capital, abertura de agências, etc. (art. 3º, k).
Revoga os Decretos-Leis nº 5.893 e nº 6.274
Revigora, mais uma vez, o Decreto nº 22.239.
Revigora o Decreto-Lei nº 581.
Mantém a incumbência de fiscalizar as cooperativas em geral com
o Serviço de Economia Rural do Ministério da Agricultura.
Transforma a Caixa de Crédito Cooperativo em Banco Nacional de
Crédito Cooperativo (BNCC) com o objetivo de dar assistência e
amparo às cooperativas.

Decreto nº 30.265

Aprova o regulamento do Banco Nacional de Crédito Cooperativo.

Decreto nº 41.872

As cooperativas de crédito se sujeitam à fiscalização da SUMOC
no que se relacionar com as normas gerais reguladoras da moeda
e do crédito, baixadas pelo Governo.

Decreto nº 43.552

Reafirma a atribuição do Serviço de Economia Rural (SER) do
Ministério da Agricultura na fiscalização das cooperativas.

Portaria nº 1.079 do
Ministério da Agricultura

Tendo em vista solicitação da SUMOC, sobresta novos registros
de cooperativas de crédito no SER.

Decreto nº 46.438

Cria o Conselho Nacional de Cooperativismo.

Portaria nº 1.098 do
Ministério da Agricultura

A Portaria nº 1.098 do Ministério da Agricultura reafirma que as
cooperativas de crédito estão sujeitas à prévia autorização do
Governo para se constituírem, exceto:
a) as caixas rurais Raiffeisen;
b) as cooperativas de crédito agrícolas;
c) as cooperativas mistas com seção de crédito agrícola;
d) as centrais de crédito agrícola;
e) as cooperativas de crédito mútuo.

Decreto do Conselho de
Ministros nº 1.503

Sobresta as autorizações e os registros de novas cooperativas de
crédito ou com seções de crédito.

Lei nº 4.595

Equipara as cooperativas de crédito às demais instituições
financeiras e transfere ao Banco Central do Brasil as atribuições
cometidas por lei ao Ministério da Agricultura, no que concerne à
autorização de funcionamento e fiscalização de cooperativas de
crédito de qualquer tipo e da seção de crédito das cooperativas
que a tenham.
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20 de
dezembro
de 1965

Resolução nº 11 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

28 de
janeiro de
1966

Resolução nº 15 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

30 de
junho de
1966

Resolução nº 27 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

21 de
novembro
de 1966

Decreto-Lei nº 59

19 de
abril de
1967
19 de
setembro
de 1968

Determina a extinção das atividades creditórias exercidas por
sucursais, agências, filiais, departamentos, escritórios ou qualquer
outra espécie de dependência existente em cooperativa de crédito.
Veda às cooperativas de crédito o uso da palavra “banco” em sua
denominação.
Torna a autorizar a constituição e o funcionamento de cooperativas
de crédito sob duas modalidades:
– cooperativas de crédito de produção rural com objetivo de operar
em crédito;
– cooperativas de crédito com quadro social formado unicamente
por empregados de determinada empresa ou entidade pública ou
privada.
As cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas
mistas somente podem captar depósitos à vista de seus
associados.
É vedado deixar de distribuir eventuais sobras apuradas entre os
associados.
As cooperativas de crédito e as seções de crédito das cooperativas
mistas devem receber depósitos exclusivamente de associados
pessoas físicas, funcionários da própria cooperativa e de
instituições de caridade, religiosas, científicas, educativas e
culturais, beneficentes ou recreativas, das quais participem apenas
associados ou funcionários da própria cooperativa.
Revoga definitivamente o Decreto nº 22.239
Revoga o Decreto-Lei nº 5.154/1942
As atividades creditórias das cooperativas somente podem ser
exercidas em entidades constituídas exclusivamente com essa
finalidade (art. 5º, § 1º).
Estabelece que as seções de crédito existentes podem passar a
constituir cooperativas de crédito autônomas, cujo registro está
assegurado, desde que cumpridas as exigências do Banco Central
do Brasil (§ 4º), ou se limitar a fazer adiantamentos aos
associados, por meio de títulos de crédito acompanhados de
documento que assegure a entrega da respectiva produção,
vedado o recebimento de depósitos até mesmo de associados (§
2º).

Decreto nº 60.597

Regulamenta o Decreto-Lei nº 59.

Resolução nº 99 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

Disciplina a autorização para funcionamento de cooperativas de
crédito rural.
Revoga o Decreto-Lei nº 59
Revoga o Decreto nº 60.597.
Institui o regime jurídico vigente das sociedades cooperativas.
Define a cooperativa como sociedade de pessoas, de natureza
civil. Mantém a fiscalização e o controle das cooperativas de
crédito e das seções de crédito das agrícolas mistas com o Banco
Central do Brasil.
O artigo 5º derroga a Lei nº 5.764 na parte em que condiciona o
funcionamento das sociedades cooperativas à prévia aprovação
do Governo.
As cooperativas de crédito continuam dependentes de prévia
aprovação do Governo para funcionar, por força do disposto no
art. 192.

16 de
dezembro
de 1971

Lei nº 5.764

5 de
outubro
de 1988

Constituição da República
Federativa do Brasil

21 de
março de
1990

Decreto nº 99.192

Extingue o BNCC.

11 de
março de
1992

Resolução nº 1.914 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

Revoga as Resoluções 11, 27 e 99
Veda a constituição de cooperativas de crédito do tipo Luzzatti,
assim compreendidas aquelas sem restrição de associados, e
estabelece como tipos básicos para concessão de autorização
para funcionamento as cooperativas de economia e crédito mútuo
e as cooperativas de crédito rural.

31 de
agosto de
1995

Resolução nº 2.193 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

Permite a constituição de bancos comerciais controlados por
cooperativas de crédito, os bancos cooperativos.
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27 de
maio de
1999

Resolução nº 2.608 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

30 de
agosto de
2000

Resolução nº 2.771 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

30 de
novembro
de 2000
10 de
janeiro de
2002

Resolução nº 2.788 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

20 de
dezembro
de 2002

Resolução nº 3.058 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

25 de
junho de
2003

Resolução nº 3.106 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

17 de
julho de
2003

Circular nº 3.196 do Banco
Central do Brasil (BACEN)

Lei nº 10.406, Novo Código
Civil

Revoga a Resolução nº 1.914.
Atribui às cooperativas centrais o papel de supervisionar o
funcionamento e realizar auditoria nas cooperativas singulares
filiadas.
Estabelece limites mínimos de patrimônio líquido ajustado.
Revoga a Resolução nº 2.608.
Reduz os limites mínimos de patrimônio líquido, mas com a
adoção para as cooperativas de crédito dos limites de patrimônio
líquido ponderado pelo grau de risco do ativo, passivo e contas de
compensação.
Permite a constituição de bancos múltiplos cooperativos.
Os artigos 1.093 a 1.096 estabelecem as características básicas
da sociedade cooperativa, remetendo a regulamentação do tipo
jurídico das cooperativas à lei específica, a Lei nº 5.764, de 1971.
Permite a constituição de cooperativas de crédito mútuo formadas
por pequenos empresários, microempresários e
microempreendedores, responsáveis por negócios de natureza
industrial, comercial ou de prestação de serviços, incluídas as
atividades da área rural, cuja receita bruta anual, por ocasião da
associação, seja igual ou inferior ao limite estabelecido pela
legislação em vigor para as pequenas empresas.
Revoga as Resoluções nº 2.771 e nº 3.058
Permite a constituição de cooperativas de livre admissão de
associados em localidades com menos de cem mil habitantes,
assim como a transformação de cooperativas existentes em
cooperativas de livre admissão de associados em localidades com
menos de 750 mil habitantes.
São obrigatórias para essas cooperativas a adesão a fundo
garantidor de crédito, exceto se a cooperativa não captar depósito,
e a filiação à cooperativa central de crédito que apresente
cumprimento regular de suas atribuições regulamentares de
supervisão das filiadas, no mínimo três anos de funcionamento,
enquadramento nos limites operacionais estabelecidos pela
regulamentação em vigor e patrimônio de referência de, no
mínimo, R$600.000,00 nas regiões Sul e Sudeste, R$500.000,00
na região Centro-Oeste e R$400.000,00 nas regiões Norte e
Nordeste.
Permite, ainda, a preservação do público-alvo de cooperativas de
quadros sociais distintos, no caso de pedidos de fusão ou
incorporação (grifo nosso).
Permite a continuidade de operação das cooperativas de livre
admissão de associados existentes na data de sua entrada em
vigor, também conhecidas como cooperativas do tipo Luzzatti, não
exigindo a adaptação dessas instituições às regras estabelecidas
para as novas cooperativas do tipo, exceto no caso de ampliação
da área de atuação e instalação de postos.
Estabelece a necessidade de projeto prévio à constituição de
qualquer cooperativa de crédito, devendo constar do projeto, entre
outros pontos, a descrição do sistema de controles internos, a
estimativa do número de pessoas que preenchem as condições de
associação e do crescimento do quadro de associados nos três
anos seguintes de funcionamento, a descrição dos serviços a
serem prestados, da política de crédito e de tecnologias e
sistemas empregados no atendimento aos associados.
Dispõe sobre o cálculo do Patrimônio Líquido Exigido (PLE) das
cooperativas de crédito e dos bancos cooperativos, reduzindo,
para os bancos cooperativos, as cooperativas centrais e as
cooperativas singulares filiadas a centrais, as exigências de
patrimônio de referência decorrente do grau de risco das
operações, para níveis similares aos exigidos dos demais bancos
múltiplos e bancos comerciais.
Mantém maior exigência de PLE para as cooperativas de crédito
não filiadas a centrais.
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20 de
agosto de
2003

Circular nº 3.201 do Banco
Central do Brasil (BACEN)

27 de
novembro
de 2003

Resolução nº 3.140 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

17 de
dezembro
de 2003

Resolução nº 3.156 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

18 de
fevereiro
de 2004

Circular nº 3.226 do Banco
Central do Brasil (BACEN)

29 de
março de
2004

Resolução nº 3.188 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

16 de
dezembro
de 2004

Resolução nº 3.253 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

24 de
janeiro de
2005

Comunicado nº 12.910 do
Banco Central do Brasil
(BACEN)

31 de
agosto de
2005

Resolução nº 3.309 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

30 de
setembro
de 2005

Resolução nº 3.321 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

30 de
setembro
de 2005

Circular nº 3.294 do Banco
Central do Brasil (BACEN)

26 de
janeiro de
2006

Carta-Circular nº 3.223 do
Banco Central do Brasil
(BACEN)

2 de
fevereiro
de 2006
3 de
fevereiro
de 2006

Circular nº 3.314 do Banco
Central do Brasil (BACEN)
Carta-Circular nº 3.224 do
Banco Central do Brasil
(BACEN)

Dispõe sobre procedimentos complementares a serem observados
pelas cooperativas de crédito relativamente à instrução de
processos.
Posteriormente alterada pela Circular nº 3.311, de 2 de fevereiro
de 2006.
Permite a constituição de cooperativas de crédito de empresários
participantes de empresas vinculadas diretamente a um mesmo
sindicato patronal ou direta ou indiretamente a associação patronal
de grau superior, em funcionamento, no mínimo, há três anos,
quando da constituição da cooperativa.
Permite que as cooperativas de livre admissão de associados, em
funcionamento em 26 de junho de 2003, instalem postos sem
necessidade de atendimento aos novos requisitos estabelecidos
pela Resolução nº 3.106.
Autoriza as cooperativas de crédito a contratarem correspondentes
no País, nas condições que especifica.
Dispõe sobre a prestação de serviços por parte de bancos
múltiplos, bancos comerciais e Caixa Econômica Federal a
cooperativas de crédito, referentes à compensação de cheques e
ao acesso a sistemas de liquidação de pagamentos e
transferências interbancárias (alterada pela Circular nº 3.246, de
14/7/2004).
(Prazo de adequação estabelecido pela Circular nº 3.306, de
26/12/2005).
Autoriza aos bancos cooperativos o recebimento de depósitos de
poupança rural, ficando a contratação de correspondente no País,
para esse fim, limitada às cooperativas de crédito rural e às
cooperativas de livre admissão de associados.
Revoga o inciso V e os §§ 1º e 2º do art. 10 do Regulamento
anexo à Resolução nº 3.106/2003, que estabelecem limite mínimo
de aplicação em créditos por parte de cooperativas de crédito de
livre admissão de associados.
Não são permitidas associações entre cooperativas de crédito de
mesmo nível, nem tampouco de cooperativas de crédito de grau
superior naquelas de grau inferior, tendo em vista o art. 29 do
Regulamento anexo à Resolução nº 3.106, de 2003.
Dispõe sobre a certificação de empregados das cooperativas de
crédito, assim como autoriza as cooperativas de crédito a atuarem
na distribuição de cotas de fundos de investimento abertos.
Revoga Resolução nº 3.106 e a Resolução nº 3.140
Reproduz, em linhas gerais, as diretrizes dos normativos
revogados.
Possibilita a constituição de cooperativas de livre admissão em
regiões com até trezentos mil habitantes
Permite novas possibilidades de constituição de cooperativas com
quadro social segmentado
Amplia o limite de diversificação de risco, tanto para cooperativas
singulares quanto para centrais
Possibilita a instalação de postos de atendimento eletrônico
Revoga a proibição de instalação de postos de atendimento por
parte de cooperativas Luzzatti, além de outras alterações de
menor impacto.
Reduz para 20% o fator de ponderação de risco das operações
realizadas entre cooperativas centrais e suas filiadas e das
realizadas entre centrais e bancos cooperativos.
Tendo em vista o disposto na Circular nº 3.294, cria rubricas no
COSIF para registro das operações realizadas entre cooperativas
centrais e suas filiadas e das realizadas entre centrais e bancos
cooperativos.
Dispõe sobre as modificações no capital social, a constituição do
fundo de reserva, a destinação das sobras e a compensação das
perdas das cooperativas de crédito.
Esclarece a base de cálculo do Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social (FATES) para cooperativas de crédito.
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8 de
fevereiro
de 2006

Resolução nº 3.346 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

28 de
fevereiro
de 2007

Resolução nº 3.442 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

24 de
abril de
2007
31 de
janeiro de
2008

Carta-Circular nº 3.274 do
Banco Central do Brasil
(BACEN)
Resolução nº 3.531 do
Conselho Monetário
Nacional (CMN)

13 de
abril de
2011

Resolução nº 3.531 do
Banco Central do Brasil
(BACEN)

24

Institui e regulamenta o Procapcred, programa destinado ao
fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas singulares
de crédito, por meio de financiamentos concedidos a associados
para aquisição de quotas-parte de capital.
24
Revoga a Resolução nº 3.321
Possibilidade de transformação de cooperativas de crédito em livre
admissão em áreas de ação com até 1,5 milhões de habitantes
Previsão de constituição de uma entidade de auditoria cooperativa
destinada à prestação de serviços de auditoria externa, constituída
e integrada por cooperativas centrais de crédito e/ou por suas
confederações.
Aperfeiçoa o relacionamento das cooperativas singulares com os
bancos cooperativos e outros dispositivos regulamentares.
Esclarece os critérios a serem observados pelas cooperativas de
crédito para a constituição de fundos ao amparo do art. 28, § 1º,
da Lei nº 5.764, de 1971.
Possibilita aos bancos cooperativos a contratação de qualquer
cooperativa de crédito como correspondente, para fins de
captação de poupança rural.
Altera o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais
Internacionais (RMCCI).
Trata das disposições normativas e dos procedimentos relativos
ao mercado de câmbio, de acordo com a Resolução n° 3.568, de
29.05.2008.

Art.31. I – captar, somente de associados, depósitos sem emissão de certificado; obter
empréstimos ou repasses de instituições financeiras nacionais ou estrangeiras, inclusive por meio de
depósitos interfinanceiros; receber recursos oriundos de fundos oficiais e, em caráter eventual,
recursos isentos de remuneração ou a taxas favorecidas, de qualquer entidade, na forma de doações,
empréstimos ou repasses; II – conceder créditos e prestar garantias, somente a associados, inclusive
em operações realizadas ao amparo da regulamentação do crédito rural em favor de associados
produtores rurais; III – aplicar recursos no mercado financeiro, inclusive em depósitos à vista,
depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado e depósitos interfinanceiros, observadas
eventuais restrições legais e regulamentares específicas de cada aplicação; IV – proceder à
contratação de serviços com o objetivo de viabilizar a compensação de cheques e as transferências
de recursos no sistema financeiro, de prover necessidades de funcionamento da instituição ou de
complementar os serviços prestados pela cooperativa aos associados; V – no caso de cooperativa
central de crédito, prestar serviços técnicos, inclusive os referentes às atribuições tratadas no
Capítulo IV, a outras cooperativas de crédito filiadas ou não, bem como serviços de administração de
recursos de terceiros em favor de singulares filiadas; VI – prestar os seguintes serviços, visando
atendimento a associados e a não associados: a) cobrança, custódia e recebimentos e pagamentos
por conta de terceiros, entidades públicas ou privadas; b) correspondente no País, nos termos da
regulamentação em vigor; c) aos bancos cooperativos, com vistas à colocação, em nome e por conta
da instituição contratante, de produtos e serviços oferecidos por essa última, inclusive os relativos a
operações de câmbio; d) a instituições financeiras, em operações realizadas em nome e por conta da
instituição contratante, destinadas a viabilizara distribuição de recursos de financiamento do crédito
rural e outros sujeitos a legislação ou regulamentação específicas, ou envolvendo equalização de
taxas de juros pelo Tesouro Nacional, compreendendo a formalização, concessão e liquidação de
operações de crédito celebradas com os tomadores finais dos recursos; e) distribuição de cotas de
fundos de investimento administrados por instituições autorizadas, observada, inclusive, a
regulamentação aplicável editada pela CVM.
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12 de
dezembro
de 2011

Circular nº 3.567 do Banco
Central do Brasil (BACEN)

11 de
abril de
2012

Carta-Circular nº 3.547 do
Banco Central do Brasil
(BACEN

O cadastro de tomadores de empréstimos e financiamentos
utilizado pelas instituições financeiras para análise de risco
passará a incluir clientes com operações iguais ou superiores a R$
1.000,00, sendo que hoje as operações informadas são iguais ou
superiores a R$ 5.000,00.
Com esta redução o Banco Central se beneficiará com
informações mais detalhadas sobre os créditos tomados pelos
clientes junto às instituições financeiras, contribuindo para uma
melhor fiscalização do risco das operações e, aprimorando
efetivamente sua supervisão.
Detalhamento das informações, que passará a contar com as
rendas das pessoas físicas, faturamento das pessoas jurídicas e
informações dos fundos de investimento de direitos creditórios já a
partir de 31 de janeiro de 2012.
Para poder cobrar taxas diferenciadas em suas operações e
consequentemente reduzir seus riscos, as instituições financeiras
poderão se beneficiar dessas informações para melhor avaliar a
capacidade de pagamento de seus clientes.
As mudanças começam a valer a partir da data-base de julho de
2012 para as cooperativas de crédito e 30 de abril para as demais
instituições.
Contribui na interpretação da Resolução 3.859/2010, que dispõe
sobre a constituição e o funcionamento de cooperativas de crédito.
O documento traz maior esclarecimento e segurança para a
melhor aplicação das normas referentes aos dispositivos de
governança das instituições.
A resolução determina a adoção de estrutura administrativa
integrada por conselho de administração e por diretoria executiva,
subordinada ao conselho, admitindo a acumulação entre os dois
órgãos para, no máximo, um dos membros do conselho. A
acumulação das presidências é vedada.

Fonte: PINHEIRO, 2008, p.51-62; Levantamento complementar feito pelo autor, 2012.
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APÊNDICE – Questionários

Caro Dirigente, Funcionário, Cooperado

Fev.2012

Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado em Administração da
UNIPEL.
As afirmativas a seguir têm o objetivo de avaliar questões estratégicas relacionadas à
estrutura, resultados, governança, competitividade e sustentabilidade de sua cooperativa de
crédito no contexto do mercado e do sistema financeiro nacional.
Para cada afirmativa, pedimos a gentileza de assinalar (com um “X” sobre o número
correspondente) o seu grau de concordância, isto é, até que ponto a afirmativa descreve o seu
sentimento em relação à cooperativa de sua comunidade.
É IMPORTANTE TOTAL SINCERIDADE. VOCÊ NÃO SERÁ IDENTIFICADO(A).
DT = DISCORDO TOTALMENTE
DP = DISCORDO PARCIALMENTE
I
= INDIFERENTE, NEM SIM NEM NÃO
CP = CONCORDO PARCIALMENTE
CT = CONCORDO TOTALMENTE
NPR = NÃO POSSO RESPONDER

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Afirmativas relacionadas à Percepção de Qualidade
Agilidade no atendimento aos cooperados.
Atenção individualizada dada aos cooperados, buscando
atender suas necessidades específicas.
Boa vontade em atender os cooperados.
Capacidade de fazer os cooperados se sentirem seguros.
Os profissionais da cooperativa entendem as necessidades dos
cooperados.
Os dirigentes inspiram confiança nos cooperados.
Os funcionários têm conhecimento suficiente para atender
todas as demandas dos cooperados.
Os recursos tecnológicos utilizados atendem as demandas dos
cooperados. (Ex. Computador, terminais de autoatendimento).
Os funcionários executam as coisas certas da primeira vez.
O horário disponível para atendimento ao público é suficiente.
Os gerentes da cooperativa orientam corretamente os
cooperados sobre os produtos e serviços mais adequados às
suas demandas.
Os gerentes demonstram interesse sincero em resolver os
problemas dos cooperados
Os dirigentes mantêm os cooperados informados sobre a o
andamento da cooperativa (situação econômico-financeira).

DT

DP

I

CP

CT NPR
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

(17)
(18)
(19)

DT = DISCORDO TOTALMENTE
DP = DISCORDO PARCIALMENTE
I
= INDIFERENTE, NEM SIM NEM NÃO
CP = CONCORDO PARCIALMENTE
CT = CONCORDO TOTALMENTE
NPR = NÃO POSSO RESPONDER
Estrutura, resultados, governança, competitividade e
DT
sustentabilidade
Você diz coisas positivas sobre esta cooperativa para outras
pessoas
Recomenda esta cooperativa para alguém que vier lhe pedir
uma indicação.
Encoraja amigos e parentes a utilizar os serviços desta
cooperativa.
Considera esta cooperativa como sua primeira opção para
utilizar seus serviços bancários.
Pretende utiliza mais serviços desta cooperativa nos
próximos anos.
Os produtos e serviços que recebe teriam custos menores
se duas ou mais cooperativas de sua região se fundissem.
As despesas com a estrutura de governança e
administrativa desta cooperativa seriam menores em caso
de fusão com outras cooperativas da região.
Os associados seriam beneficiados econômica e
financeiramente se essa cooperativa se fundisse com outras
da região.
Questões culturais. Os hábitos, costumes e valores dos
cooperados desta cooperativa seriam afetados em caso de
uma fusão com outras cooperativas da região.
Paga um preço mais alto do que os bancos convencionais
pelos benefícios que atualmente você recebe dessa
cooperativa
A fusão entre duas cooperativas traz ganho de escala e
torna a nova organização mais sustentável.
Continua a utilizar serviços da cooperativa mesmo se ela se
fundisse com outra da região.
Votaria a favor da fusão dessa cooperativa com outras
cooperativas porque entende que seria benéfico para todos
os envolvidos.
Utiliza também os serviços de um banco convencional que
oferece melhores preços.
Continuaria a utilizar serviços desta cooperativa se a direção
introduzisse a cobrança por serviços que anteriormente
eram gratuitos.
Passaria a movimentar em um banco convencional se você
experimentar um problema com os serviços de sua
cooperativa.
Continua a utilizar serviços da cooperativa mesmo se ela se
fundisse com outra da região.
Com a fusão haverá um distanciamento entre os dirigentes e
os cooperados.
Com a fusão haverá um distanciamento entre os gerentes e
os cooperados.

DP

I

CP

CT

NPR
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Avaliação Global
1. Como você classifica Qualidade Geral dos serviços prestados por essa Cooperativa?
Marque um X na escala abaixo:
MUITO BAIXA

BAIXA

MÉDIA

ALTA

EXCELENTE

2. A que se deve esse conceito sobre a qualidade? Cite três motivos
__________________________________________

3. Pensando nos serviços como um todo, avalie o VALOR (conjunto de benefícios da qualidade
do serviço) que você obtém em relação a seus gastos (dinheiro, tempo, esforço)
CUSTO/BENEFÍCIO
MUITO BAIXO

CUSTO/BENEFÍCIO
BAIXO

CUSTO/BENEFÍCIO
MÉDIO

CUSTO/BENEFÍCIO
BOM

CUSTO/BENEFÍCIO
EXCELENTE

4. Gentileza JUSTIFICAR seu conceito, por favor.

5. Qual o seu nível de Satisfação Geral com os serviços da Cooperativa?
MUITO BAIXA

BAIXA

MÉDIA

TOTAL,
ABSOLUTA

ALTA

6. A que se deve sua satisfação (ou insatisfação)? Cite três motivos
__________________________________________

7. Questões sociodemográficas
Gênero: (...) Masculino
Faixa etária
( ) até 20 anos
( ) de 31 a 40 anos

(...) Feminino

(
(

Escolaridade
(....) Fundamental completo
(....) Superior em andamento
(....) Pós-graduado (Especialista)
(....) Doutor

8.
9.
10.

) de 21 a 30 anos
) de 41 a 50 anos

(

(....) Médio completo
(....) Superior completo
(....) Mestre

Tempo como dirigente da Cooperativa _______________
Tempo como funcionário da Cooperativa _____________
Tempo como cooperado ______________

) mais de 50 anos

