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Resumo

A forma de atuação das instituições financeiras brasileiras limita o acesso ao crédito a
uma parcela expressiva da população. Em decorrência disso, o cooperativismo de
crédito emerge como possibilidade de prover inclusão financeira, além de facilitar o
financiamento de negócios e serviços que não seriam alcançados por meio da indústria
bancária em geral. Como operadoras do sistema financeiro nacional, as cooperativas de
crédito lidam com o público no papel de intermediário, com o objetivo de prestar serviços
financeiros aos seus associados de maneira simples e vantajosa. Contudo, as
cooperativas não podem descuidar dos níveis de eficiência necessários para obtenção
de resultados consistentes e para a garantia de sustentabilidade econômico-financeira
da organização. Esta dissertação se alinha a outras pesquisas que têm por objetivo
analisar e divulgar esse importante aspecto de gestão, que tem sido relegado no sistema
cooperativo de crédito regional. Analisa-se a eficiência técnica das Cooperativas de
Crédito Singulares e Clássicas do Sul de Minas Gerais, contemplando uma amostra de
vinte e três cooperativas, com dados para o período 2014-16. Foi selecionado como
instrumental de análise a DEA, empregando-se o modelo de retornos variáveis de escala
com orientação para minimizar os insumos utilizados. O modelo permitiu estimar os
escores de eficiência das várias cooperativas nos anos selecionados, estabelecer
benchmarks para aquelas classificadas como ineficientes e quantificar as sobras dos
vários insumos. Dentre as cooperativas analisadas, apenas sete conseguiram atingir o
nível mais alto de eficiência, e cinco foram classificadas como ineficientes em todo o
período. Em termos do padrão de eficiência ao longo dos três anos foi observado que
uma minoria (quatro) mostrou sinais de recuperação de eficiência, e oito cooperativas
(35% da amostra) exibiram tendência de queda da eficiência. Ressalta-se que onze
cooperativas (48% da amostra) não apresentaram mudanças dignas de nota quanto a
esse indicador. Os resultados refletem a fragilidade do sistema e indicam a necessidade
de ações concretas, para corrigir tal distorção.

Palavras-chave: Cooperativismo, Cooperativa de Crédito, Análise de Eficiência, DEA

Abstract

The Brazilian financial institutions' practice limits access to credit to a significant portion
of the population. With this, credit cooperativism emerges as a possibility to provide
financial inclusion, as well as facilitating the financing of businesses and services that
would not be achieved through the banking industry in general. Like an operator of the
national financial system, credit unions deal with the public in the role of an intercessor
aiming to provide financial services to its members in a simple and advantageous manner.
However, cooperatives cannot disregard the levels of efficiency and competitiveness that
are required to achieve consistent results and ensure the economic-financial
sustainability of the organization. This dissertation is in line with other researches aimed
at analyzing and disseminating this important aspect of management that has been
relegated to the regional credit cooperative system. The study analyzes the technical
efficiency of the Singular and Classical Credit Cooperatives of the South of Minas Gerais,
and includes a sample of twenty-three cooperatives, with data for the period 2014-16. It
was selected as the instrument of analysis the DEA, using the variable returns model with
the orientation to minimize the inputs used. The model allowed estimating the efficiency
scores of the various cooperatives in the selected years, to establish benchmarks for
those classified as inefficient and to quantify the leftovers of the various inputs. Among
the cooperatives analyzed, only seven managed to reach the highest level of efficiency
and five were classified as inefficient throughout the period. In terms of the efficiency
standard over the three years it was observed that a minority (four) showed signs of
efficiency recovery and eight cooperatives (35% of the sample) showed a tendency of
efficiency decrease. It should be noted that eleven cooperatives (48% of the sample) did
not present any notable changes in this indicator. These results reflect the fragility of the
system and indicate the need for concrete actions to correct such distortion.

Key words: Cooperativism, Credit Cooperative, Efficiency Analysis, DEA
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1 Introdução
1.1 Contextualização
A relação cooperativista é inerente à natureza humana. A sociedade de pessoas, ou
cooperativa, na forma como hoje se conhece, surgiu na Inglaterra em 1844, no bairro de
Rochdale, em Manchester. Dentre os movimentos cooperativistas conhecidos, o de
crédito tomou forma mais tarde na Alemanha, por volta de 1864, denominando-se
“Heddesdorfer Darlehnskassenveirein” (Associação de Caixas de Empréstimo de
Heddesdorf). No Brasil o primeiro registro foi a sociedade cooperativa econômica dos
funcionários públicos de Ouro Preto, fundada em 1889, na então capital da província de
Minas (Pinheiro, 2008).
Dentre os vários operadores do sistema financeiro nacional, ou seja, instituições que
lidam diretamente com o público no papel de intermediário financeiro, as cooperativas
de crédito destacam-se pela singularidade de sua constituição. O objetivo é o de prestar
serviços financeiros aos seus associados de maneira simples e vantajosa, produzindo
fácil acesso ao crédito e a outros produtos sem fins lucrativos.
Assaf neto (2014) afirma que cooperativas de crédito são instituições financeiras não
bancárias, voltadas a viabilizar créditos a seus associados, além de prestar determinados
serviços. São oriundas da vontade de seus associados, que investem seus recursos na
formação do seu capital inicial e buscam o crescimento desses recursos a cada ano.
Têm papel importante na sociedade, visto que promovem a aplicação de recursos
privados e assumem os correspondentes riscos em favor da própria comunidade onde
se desenvolvem.
Na abertura do II Fórum de Cidadania Financeira, em 21 de novembro de 2016, o diretor
de relacionamento institucional e cidadania do Banco Central – BACEN, Isaac Ferreira,
evidenciou o papel fundamental na promoção da cidadania financeira das cooperativas,
especialmente por sua capilaridade e características de atuação. Devido à relevância
dessas organizações na sociedade, órgãos reguladores, em especial o BACEN,
impõem-lhes como afazeres compulsórios, dentre outros, limites de aplicações e tarifas,
estrutura organizacional, governança corporativa e publicação de seus demonstrativos
financeiros.
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No período 2012-2015, houve aumento representativo dessas organizações na vida dos
brasileiros, e cerca de 27%, da população do país participava de uma cooperativa de
crédito. Em consequência, a quantidade de municípios brasileiros atendidos pelo
cooperativismo de crédito passou de 40%, em 2012, para 44% em 2015. A região com
maior representatividade do cooperativismo é o Sul do Brasil, onde 90% dos municípios
são atendidos, seguido pelo Sudeste, com 54% (Portal do Cooperativismo Financeiro,
2016). Em contraponto, talvez por motivos de eficiência e de escala, presenciou-se uma
diminuição no número de cooperativas ativas, de 1250 unidades, em 2012, para 1097
unidades, em 2015, uma variação negativa de cerca de 12%.
O portal do BACEN, em novembro de 2016, revelava a existência de 107 cooperativas
de crédito ativas e atuantes em Minas Gerais, das quais 28 se localizavam no Sul do
Estado. Esses números contribuem para formar questão a respeito de quão importante
são essas instituições em Minas Gerais, em especial para a região objeto desta
dissertação.
A sustentabilidade econômico-financeira e o crescimento dessas instituições dependem
da geração de resultados e valor, possibilitando que os superávits (ou “sobras”, no jargão
da indústria) sejam revertidos em prol da organização e da sociedade. Um dos
diferenciais dessas organizações, em relação às instituições financeiras tradicionais,
está no conceito mutualista de crédito, que obriga as cooperativas de créditos a
investirem na qualidade dos produtos e serviços aos seus associados. Além disso,
buscam continuamente a redução de custos e despesas inerentes a qualquer atividade
em um ambiente competitivo.
Métricas de eficiência e desempenho empresarial têm sido usadas para apurar o quanto
foi produzido, vendido, bem como para mensurar a demanda existente em determinada
situação. Ser eficiente significa fazer certo e utilizar o menor recurso possível. Segundo
Ferreira e Gomes (2009), fazer certo e ser eficiente exige reflexão, comparação, ação e
comprometimento com padrões elevados de comportamento. Com base nesses
conceitos, emerge a seguinte pergunta norteadora: Como se comportam em eficiência
técnica as cooperativas de crédito singulares e clássicas do sul de Minas Gerais?
Sabidamente, a sinergia gerada pela integralização de capital, nessas organizações, e a
necessidade de cumprimento dos seus objetivos impõem forte controle gerencial e
introdução de instrumentais modernos de gestão. Dentre esses instrumentais,
13

descortina-se a necessidade da medida de eficiência técnica operacional, de modo a
estabelecer metas, benchmarks e escores que devem ser alcançados pelas diversas
unidades.
1.2 Objetivos da pesquisa
1.2.1 Objetivo geral
Analisar a eficiência técnica das cooperativas de crédito singulares e clássicas do Sul de
Minas Gerais.

1.2.2 Objetivos específicos
a) Selecionar variáveis insumos e produtos relevantes para análise de eficiência das
cooperativas de crédito;
b) Classificar as cooperativas de credito eficientes e ineficientes da amostra.
c) Identificar benchmarks para análise de eficiência das diversas cooperativas;
d) Quantificar as folgas nos insumos e analisar as trajetórias para aumentar a eficiência
do sistema cooperativo regional.
1.3 Justificativas
A relevância está nas particularidades do objeto em estudo. As cooperativas de crédito
promovem inclusão financeira a uma parcela da população pouco atendida, facilidade
geográfica e rápido acesso aos serviços de crédito. Suas particularidades demandam
modelos de gestão eficientes mediante redução de custos e despesas decorrentes de
suas atividades. Nesse aspecto, conforme ponderado por Gonçalves, Lara, Lopes e
Locatelli (2013), a adoção de metodologias voltadas à gestão da eficiência é
indispensável para a competitividade da organização.
Vários trabalhos indicam a aplicabilidade satisfatória em medir eficiência técnica ou de
escala empregando-se a Análise Envoltória de Dados (DEA, das iniciais em inglês Data
Envelopment Analysis) em vários ramos, atividades e setores. No setor cooperativista de
crédito, por exemplo, Bittencourt, Bressan, Bressan e Goulart (2016) analisaram a
evolução em eficiência de escala em decorrência da evolução tecnológica das
cooperativas de crédito, contrastando-a com a dos bancos múltiplos, no período 20092013. Aguiar (2015) comparou o desempenho econômico-financeiro de Cooperativas de
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Crédito de Minas Gerais, em termos de valor econômico adicionado (EVA®), e Matias,
Quaglio, Lima & Magnani (2014) compararam os bancos às cooperativas de crédito,
estudando os índices de eficiência e receita da prestação de serviços, no período 20022012.
No entanto, observa-se que, devido às múltiplas variáveis. Há necessidade de contínua
aplicação desse instrumento nos mais diversos cenários e regiões, de modo a abarcar a
máxima possibilidade de sua utilização. Este estudo busca contribuir para isso,
identificando benchmarks regionais, mensurando as folgas e definindo metas das
cooperativas de crédito da região Sul do Estado de Minas Gerais. Seus resultados
podem ser de grande relevância para os gestores das cooperativas de crédito, órgãos
reguladores e demais stakeholders.
1.4 Estrutura da dissertação
A dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta breve introdução, em
que se procura contextualizar o tema, delinear o problema e os objetivos, bem como
apresentar justificativa para a realização da pesquisa. O segundo capítulo é destinado
ao Referencial Teórico, destacando primeiramente o cooperativismo, valores e
princípios, cooperativismo no Brasil, organização cooperativa, Sistema Financeiro
Nacional – SFN e cooperativas de crédito. Em seguida é apresentada uma discussão
sobre eficiência técnica e sua medida mediante o emprego do modelo DEA. São
discutidos também o modelo com retorno constante em escala e o modelo com retornos
variáveis em escala. Apontam-se estudos recentes que utilizam esse instrumental para
medir eficiência na indústria bancária e apresentam-se considerações a respeito de
demonstrações contábeis e financeiras. O terceiro capítulo é dedicado à metodologia,
caracterizando-se a pesquisa e os procedimentos metodológicos adotados na
dissertação. No quarto capítulo são analisados os resultados obtidos e, finalmente, no
quinto capítulo são apresentadas as considerações finais.
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2 Referencial Teórico

2.1 Cooperativismo
A vida em sociedade é a principal evidência de que o ser humano necessita interagir e
cooperar com os seus semelhantes para viabilizar a sua existência. O homem é impelido
a cooperar, a fim de atingir objetivos específicos e individuais. A cooperação, portanto,
ocorre desde que se formaram os primeiros agrupamentos de pessoas (Mises, 1990).

Nesse sentido, Mota (1981) garante que qualquer trabalho coletivo é feito
essencialmente por um tipo de cooperação, e que na sociedade atual o termo
“cooperação” tem valor positivo, geralmente incluindo a ideia de espontaneidade, caráter
voluntário e tolerância.

A relação humana está atrelada a ajuda mútua. De acordo com Gawlak e Turra (2013),
a história relata que o ser humano é praticante da união há milhares de anos. Exemplo
disso é a civilização egípcia, grega, romana e, mais recentemente, os incas, maias e
astecas, que se valiam da união na arte de caçar, de pescar, de construir e de cultivar a
terra.

Evidências do cooperativismo, conforme Garcia (2011), estão presentes em Platão, que
empregou o termo “república” por volta de 380 a.C. Além disso, formas de cooperação
são identificadas nos mais diversos lugares. Gawlak e Turra (2013) citam que várias
atividades denotam a cooperação entre humanos, desde uma brincadeira infantil, como
a de roda, em que crianças de mãos dadas desenvolvem o senso de confiança e união,
até diversas atividades competitivas, como exemplo, um jogo de vôlei, em que jogadores
se empenham conjuntamente pela vitória.

O cooperativismo como doutrina contrapõe-se à ideia de que o ser humano vive pelo
lucro. Polany (1980) e Ramos (1981) criticam o pensamento de que o homem, por
natureza, busca o lucro e o ganho privado, e refutam a ideia de Adam Smith, de que
motivações econômicas caracterizam a essência humana. Essa concepção tem base na
sociedade capitalista, em que, para ter sucesso, o indivíduo deve buscar esse objetivo:
o lucro, o ganho pessoal.
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No âmbito cooperativista, as ações sustentam-se por meios econômicos, mas visam ao
social, colocando os seus princípios no mesmo patamar de investimentos em
Responsabilidade Social (Chaves, Vieira, Mendes & Bernardo-Rocha, 2015).

Assim, esse cenário explica a origem do movimento cooperativista atual como decorrente
dos efeitos sociais da Revolução Industrial, tendo como pressupostos básicos a
solidariedade, a equidade, o trabalho em grupo e a liberdade e, como principais
idealizadores, Owen, Fourier, Buchez e Blanc. (Rocha, 1999).

Com esses valores, em 1844 surgiu na Inglaterra, no bairro de Rochdale, em
Manchester, a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”, pela vontade de 28
tecelões. Essa sociedade viria a ser o que hoje conhecemos como sociedades
cooperativas (Pinheiro, 2008).

Figura 1 – “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”
Fonte: Gawlak e Turra (2013, p. 18).

Valores, princípios e objetivos do cooperativismo
Meinen e Port (2012) destacam que alguns valores devem ser observados no
cooperativismo. Os valores precedem e dão origem aos princípios, e os princípios, por
sua vez, traduzem os valores e os levam à prática no meio cooperativo.
Para Azolin (1995, p. 55), esses valores, base de
apoio do cooperativismo, são:
(1) Humanismo - que tende a traduzir a doutrina do valor moral do
homem, conscientização e responsabilidade;
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(2) Liberdade - o homem é livre para exercer seu direito de ser sócio de
uma sociedade, comandar e decidir seu processo, não se esquecendo
de que é livre tanto quanto seu companheiro de sociedade. A liberdade é
bilateral e não unilateral: todos têm os mesmos direitos e obrigações;
(3) Igualdade - no cooperativismo o homem é livre, mas é subordinado à
lei da igualdade em que todos são iguais e não são mensuráveis pelo seu
poder financeiro;
(4) Solidariedade - é o ato, a ação em benefício da coletividade, é a ajuda
mútua a partir da qual os sócios se somam e permitem que todos possam
adquirir bens com preços menores e comercializar seus produtos com
preços melhores. A solidariedade é imprescindível em uma sociedade,
pois quanto maior ela for, maiores serão os benefícios e os resultados
conquistados;
(5) Racionalidade - faz com que o homem pense e constitua uma
sociedade mais inteligente. Por meio da racionalidade, a cooperativa
transforma o homem por meio do próprio homem.

Complementando, Gawlak e Turra (2013) confirmam que os princípios oriundos dos
valores foram aprovados e praticados desde 1844, com o advento da fundação da
primeira cooperativa formal do mundo.

Informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2008) que a
evolução da sociedade trouxe consigo a adaptação dos princípios cooperativos ao
mundo atual. Durante a realização do Congresso do Centenário da Aliança Cooperativa
Internacional – ACI, na cidade de Manchester (Inglaterra), em 1995, os princípios foram
revistos: (1) adesão livre e voluntária; (2) gestão democrática pelos membros; (3)
participação econômica dos sócios; (4) autonomia e independência; (5) educação,
formação e informação; (6) intercooperação; e, (7) interesse pela comunidade.

Esses valores e princípios existem em virtude dos objetivos. De acordo com Noronha,
Tavares, Kugelmas & Motta (1976), o cooperativismo propõe-se a atingir os seguintes
objetivos: (1) encarar o homem em primeiro plano; (2) produzir e distribuir produtos para
satisfação humana; (3) fazer do consumo a base do sistema de produção e distribuição;
(4) aproximar o consumidor das fontes de produção; (5) valorizar o indivíduo por meio da
associação; (6) promover a harmonia social; (7) melhorar o nível de vida do homem
comum; (8) racionalizar os métodos de trabalho; e (9), concorrer decisivamente para a
elevação moral.
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2.1.2 Cooperativismo no Brasil
A preocupação da ajuda mútua, no Brasil, tem data no início do século XVII. Foi
introduzida pelos jesuítas que, possuídos de preceitos estrangeiros, especialmente
europeus, evangelizavam e organizavam os indígenas de modo a trabalharem em
conjunto.

Koslovski (2001) corrobora essa afirmação ao dizer que os jesuítas disseminaram a ideia
da cooperação, criando um modelo de sociedade solidária com base no trabalho coletivo
entre os indígenas. Na forma como o conhecemos hoje, o primeiro registro do
cooperativismo nacional se deu, segundo Azolin (2002, p.64):

Em 1847, quando o médico francês Jean Maurice Faivre, adepto das
ideias reformadoras de Charles Fourier, fundou, com um grupo de
europeus, no sertão do Paraná, a Colônia Tereza Cristina, organizada em
bases cooperativas. Essa organização, apesar de sua breve existência,
contribuiu na memória coletiva como elemento formador do florescente
cooperativismo no País.

Ulrich (2010) explica que as primeiras cooperativas brasileiras foram fundadas por volta
de 1887, como a Cooperativa de Consumo dos Empregados da Companhia Paulista de
Estradas de Ferro, na cidade de Campinas, e a Sociedade Econômica Cooperativa dos
Funcionários Públicos de Minas Gerais.

Mas somente com a abolição da escravatura e a conseguinte proclamação da República,
em 1891, a liberdade de livre associação foi assegurada, deslanchando o movimento
cooperativista no Brasil. Consoante com essa afirmação, Pinho (1982) relata que, ainda
que não se tenha tratado especificamente do cooperativismo, essa previsão
constitucional permitiu que o Estado começasse a legislar sobre o associativismo rural.
Segundo Ulrich (2010), o cooperativismo no Brasil desenvolveu-se de forma lenta, mas
a crise econômica mundial de 1929 estimulou a emergência de cooperativas,
especialmente no sul do país.

Por ser uma atividade extremamente atrelada à sociedade, suas alterações e marcos
históricos provocam impactos nos rumos do cooperativismo brasileiro e do mundo. Isso
é observado por Leite (2013), quando afirma que da forma que ocorreu na Europa, a
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evolução do cooperativismo brasileiro está ligada aos acontecimentos históricos que
formularam um contexto socioeconômico favorável à sua implantação.

2.1.3 Representatividade Cooperativa
A representatividade, conforme Gawlak e Turra (2013), corresponde, no âmbito
internacional, à Aliança Cooperativa Internacional (ACI), fundada em 1895 como uma
organização não governamental que congrega cooperativas dos cinco continentes, com
sede em Genebra (Suíça). Já em terras brasileiras, a Organização das Cooperativas
Brasileiras – (OCB) congrega as organizações estaduais e é o órgão oficial consultivo da
categoria desde 1969, data de sua criação.

Figura 2 – Símbolo do Cooperativismo Brasileiro
Fonte: Gawlak e Turra (2013, p. 85).

2.1.4 Sociedades Cooperativas
“Onde quer que se pratique o cooperativismo sob forma de entidades, as experiências
são peculiares - os modelos adotados se adaptam a cada cultura” (Arrigoni, 2000, p. 53).
Por sua vez, Reisdorfer (2014, p. 18) observa que “[...] constituir uma organização
cooperativa significa a princípio, para o mercado, um acordo racional de pessoas sobre
algo, isto é, a economia e os seus interesses e necessidades frente à produção e
distribuição de bens e riquezas”. Já Bialoskorski Neto (1997) argumenta que, do ponto
de vista econômico, as cooperativas não possuem uma existência autônoma e
independente de seus membros, como ocorre nas sociedades de capital.
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2.1.4.1 Classificação das Sociedades Cooperativas
As sociedades cooperativas são classificadas quanto a tipologia, forma legal de
constituição e ramos de atuação. Quanto á tipologia, Pinho (1982) estabelece que as
cooperativas devem ser divididas em dois grandes grupos: (1) as cooperativas de
pessoas físicas e (2) as cooperativas de pessoas jurídicas. Quanto à forma de
constituição, Gawlak e Turra (2013) afirmam que as cooperativas são classificadas em:
(1) Singular ou de 1º grau – constituídas por no mínimo 20 (vinte) pessoas físicas,
objetivando prestação dos serviços diretamente aos associados;
(2) Central e Federação ou de 2º grau - constituídas por no mínimo três cooperativas
singulares, objetivando organizar em comum e em maior escala os serviços das filiadas;
e
(3) Confederação ou de 3º grau - constituídas por no mínimo três centrais e ou
federações de qualquer ramo, objetivando organizar em comum e em maior escala os
serviços das filiadas.

Figura 3 – Classificação das sociedades cooperativas
Fonte: Gawlak e Turra (2013, p. 96).

Já o art. 10 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, versa que as cooperativas são
classificadas de acordo com seu objetivo social. Em referência a essa classificação,
Gawlak e Turra (2013), Ninaut e Matos (2008) afirmam existir diversos ramos de atuação
das cooperativas no Brasil, a saber:
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(1) agropecuário; (2) educacional; (3) crédito; (4) saúde; (5) infraestrutura; (6)
habitacional; (7) transporte; (8) turismo e lazer; (9) produção; (10) especial; (11) mineral;
(12) consumo e (13) trabalho.

2.1.4.2 Regulamentação Política das Sociedades Cooperativas
A regulamentação da política cooperativista no Brasil aconteceu com a promulgação da
Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que define a política nacional de
cooperativismo, além de instituir o regime jurídico das sociedades cooperativas. De 1971
até aqui, a referida Lei sofreu apenas alterações, para atendimento às características
econômicas e financeiras das cooperativas.

Reisdorfer (2014) sintetiza a estrutura comum das cooperativas e esclarece que
abrangem:
(1) Assembleia Geral: órgão supremo da cooperativa que, conforme o prescrito na
legislação e no estatuto social, tomará toda e qualquer decisão de interesse da
sociedade;
(2) Conselho de administração: órgão superior da administração da cooperativa. É de
sua competência a decisão sobre qualquer interesse da cooperativa e de seus
cooperados, nos termos da legislação, do Estatuto Social e das determinações da
assembleia geral;
(3) Conselho fiscal: órgão independente da administração, formado por três membros
efetivos e três suplentes, eleitos para a função de fiscalização da administração, das
atividades e das operações da cooperativa, examinando livros e documentos, entre
outras atribuições;
(4) Comitê educativo, núcleo cooperativo ou conselhos consultivos. Temporário ou
permanente, constitui órgão auxiliar da administração. Pode ser criado por meio de
assembleia geral, com a finalidade de realizar estudos e apresentar soluções sobre
situações específicas.

Esta estrutura diferencia a sociedade cooperativa das demais, e sua principal diferença
é o capital. Segundo Rocha (1999, p. 13):
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No que diz respeito ainda ao capital, sociedades cooperativas e sociedades de capital
apresentam diferenças. Para a cooperativa, o complemento financeiro consiste em
empréstimos bancários, e os associados podem ser chamados a caucionar estes
empréstimos. Nas sociedades comerciais, o capital é fornecido pelos
acionistas/investidores. Enquanto os direitos dos associados são reduzidos numa
cooperativa, nas sociedades comerciais os acionistas têm direitos absolutos ao capital.

Nesse sentido, é importante entender as diferenças entre sociedade cooperativa e
sociedade mercantil. A Figura 1 mostra as características de cada uma delas.

Sociedade cooperativa

Sociedade mercantil

É uma sociedade simples, regida por legislação
específica.

Sociedade de capital – ações

Número de associados limitado à capacidade de
prestação de serviços, podendo, no entanto, ser
ilimitado.

Número limitado de sócios

Controle democrático, reconhecimento das
manifestações da maioria – cada pessoa um
voto.

Cada ação – um voto

Objetivo: prestação de serviços.

Objetivo: lucro

Assembleia – quórum baseado no número de
associados.

Assembleia – quórum baseado no capital

Não é permitida a transferência de quotas-parte a
terceiros.

É permitida a transferência e a venda de ações
a terceiros.

O retorno dos resultados é proporcional ao valor
das operações.

O dividendo é proporcional ao valor total das
ações.

Figura 4 – Comparação entre sociedade cooperativa e sociedade mercantil
Fonte: Adaptado de Gawlak e Turra (2013, p. 53).

2.1.4.3 Gestão das Sociedades Cooperativas
No sistema de livre empresa, as cooperativas precisam se organizar, para que possam
atingir seus objetivos sendo necessário adequar suas estratégias de gestão. Oliveira
(2001) sintetiza o processo de gestão nas cooperativas em algumas etapas, que podem
ser apresentadas da seguinte maneira:

(1) Estruturação do Processo de Planejamento das Cooperativas: É essencial que a
cooperativa saiba situar-se no contexto mercadológico, fazendo um planejamento e
estabelecendo norteadores como missão, visão e valores. Esta análise permite
diagnosticar suas vantagens competitivas e cenário apresentado pelo mercado de
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atuação, dessa forma estabelecendo prioridades, objetivos, metas e estratégias de
atuação;
(2) Estruturação Organizacional das Cooperativas: A estrutura organizacional deve ser
delineada como instrumento administrativo, para facilitar o alcance dos objetivos no
plano estratégico;
(3) Estruturação do Processo Diretivo: “Uma cooperativa sem liderança está fadada ao
insucesso”. No caso das cooperativas de crédito, especialmente, é preciso que existam
fortes e influentes lideranças, pois elas se tornam um referencial.
(4) Estruturação do Processo de Acompanhamento, Avaliação e Aprimoramento dos
Resultados das Cooperativas: Esta etapa vem a consolidar todo o processo. Ou seja, é
-o encerramento de todas as demais etapas anteriormente citadas.

2.1.5 Cooperativas de crédito
O cooperativismo de crédito surgiu na Alemanha, em 1848, com Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, Embora não fosse ainda uma cooperativa, serviria de modelo para a futura
atividade cooperativista de Raiffeisen (Pinheiro, 2008). Complementando, Pinheiro
(2008) pontua que, no Brasil, o primeiro registro foi a sociedade cooperativa econômica
dos funcionários públicos de Ouro Preto, fundada em 1889, na então capital da província
de Minas. Segundo o autor, mais tarde, em 28 de dezembro de 1902, no Rio Grande do
Sul, mais precisamente em Linha Imperial, município de Nova Petrópolis, o padre jesuíta
Theodor Amstadt deu início ao maior movimento cooperativista no Brasil. De acordo com
Schardong (2002. p. 65), “[...] com intuito de reunir poupanças das comunidades de
imigrantes e colocá-las a serviço de seu próprio desenvolvimento”, surgiu a Caixa
Econômica e Empréstimos Amstad.
As cooperativas de crédito fazem parte do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e
compõem as organizações operadoras ou captadoras de recursos.
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Órgãos normativos

Seguros Privados

Previdência
Fechada

CMN - Conselho Monetário Nacional

CNSP - Conselho
Nacional de
Seguros Privados

CNPC - Conselho
Nacional de
Previdência
Complementar

BCB –
Banco Central do Brasil

CVM Comissão de
Valores
Mobiliários

SUSEP Superintendência
de Seguros
Privados

PREVIC Superintendência
Nacional de
Previdência
Complementar

Bancos e
Caixas
econômicas

Bolsa de
Valores

Seguradoras e
Resseguradoras

Supervisores

Moeda, crédito, capitais e câmbio

Operadores

Cooperativas
de crédito

Administradores
de consórcios

Corretoras e
distribuidoras

Entidades abertas
de previdência

Entidades fechadas
de previdência
complementar
(fundos de pensão)

Bolsa de
mercadorias
e futuros
Instituições de
pagamentos

Demais
instituições não
bancárias

Sociedades de
capitalização

Figura 5 – Composição do Sistema Financeiro Nacional – SFN
Fonte: Adaptado de Banco Central do Brasil – BACEN.
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Como participantes do SFN, as cooperativas de créditos estão sujeitas às regras
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), executadas pelo BACEN.

De acordo com Silva e Ratzmann (2013), o BACEN autorizou, em 1995, a constituição
de bancos cooperativos, de modo a facilitar o acesso à câmera de compensação de
cheques e acesso a recursos equalizados do governo federal. Porém, não poderiam
participar do capital social de outras instituições financeiras, nem fazer operações swap
ou troca de riscos por conta de terceiros. Mais tarde, em 2003, o Banco Central publicou
a Resolução 3.106, que permitiu a criação de Cooperativas de Crédito de Livre Admissão
de Associados, o que impactou o avanço das cooperativas de crédito, impulsionando seu
crescimento e proliferação. Segundo os autores, a partir de 2003 as cooperativas de
créditos passaram a atender, não só o setor primário da economia, mas também diversos
outros setores, com a possibilidade da Livre Admissão de Associados.

Em conformidade como o portal do BACEN e o Portal do Cooperativismo de Crédito
(2017), atualmente a norma que dispõe sobre a constituição e o funcionamento de
cooperativas de crédito é a Resolução 4.434/2015. Conforme o Portal, são as:

(1) Operações de captação: capital dos associados, depósitos dos associados
(depósitos à vista e depósitos a prazo), empréstimos ou repasses de instituições
financeiras nacionais (visando a cumprir alguma exigibilidade na aplicação de recursos),
empréstimos ou repasses de linhas oficiais do governo;
(2) Operações de empréstimos: empréstimos e garantias para associados, com recursos
próprios da cooperativa ou de repasses do governo ou de outras instituições financeiras;
(3) Operações de serviços: cobrança, custódia, recebimentos e pagamentos por conta
de entidades públicas e privadas; prestação a associados e a não associados de serviços
de correspondente no país; apoio às instituições financeiras para viabilizar a distribuição
de recursos de financiamento de crédito rural; distribuição de cotas de fundos de serviços
de investimento; serviços técnicos para as outras cooperativas afiliadas ou não às suas
centrais. As cooperativas centrais também administram recursos para cooperativas
singulares às primeiras, e para contratação de serviços para compensar cheques e
efetuar transferências de recursos do SFN.
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Tais cooperativas podem captar recursos das seguintes origens: de cooperados,
efetuados em depósitos à vista e a prazo, sem emitir certificado; de instituições
financeiras brasileiras ou estrangeiras, como empréstimos, refinanciamentos, repasses
e outras operações de crédito; de qualquer organização, na condição de doações, de
empréstimos ou repasses, casualmente, sem remuneração ou taxas menores. Para
concessão de créditos, elas podem operar apenas com seus cooperados e membros
citados no estatuto. No que tange a prestação de serviços, podem fazer cobrança,
custódia de correspondente no País, recebimentos e pagamentos de terceiros, e sob
convênio com organizações públicas e privadas, conforme legislação das instituições
financeiras.

Silva e Ratzmann (2013), em consonância com o Portal do Cooperativismo (2017),
apontam os principais sistemas que representam o crédito cooperativo do Brasil: Sistema
de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICCOB), Sistema de Crédito Cooperativo
(SICREDI), UNICRED, Confederação das Cooperativas Centrais de Crédito Rural com
Interação Solidária (CONFESOL), Cooperativa de Crédito do Norte do Paraná
(UNIPRIME) e Cooperativa Central de Crédito Urbano (CECRED).

Para concluir esta seção, deve-se registrar que, embora a finalidade de uma cooperativa
de crédito não seja gerar lucro pelo lucro, a organização precisa ser estruturada de
maneira eficaz, a fim de gerar resultados positivos. Somente com resultados positivos
poderá a cooperativa cumprir os seus objetivos em uma perspectiva de sustentabilidade
econômico-financeira de longo prazo. Nestes termos, é fundamental que a cooperativa
apresente níveis de eficiência que lhe permitam atuar em um universo cada vez mais
competitivo. A análise e a mensuração de eficiência são temas tratados na próxima
seção.
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2.2 Análise de Eficiência

Para Nakagawa (1987), a eficiência é conceito relacionado a método, processo e
operação, enfim, ao modo certo de se fazer as coisas, podendo ser definida como a
relação entre quantidade produzida e recursos consumidos. Wheelock e Wilson (2013)
citam que a eficiência é mensurada em um determinado ponto no tempo, e que a
evolução da produtividade é a forma que possibilita empresas ineficientes a se manterem
no mercado.

Medidas de eficiência e de desempenho têm sido usadas pelas organizações no âmbito
de processos de gestão. A preocupação em avaliar os processos traz, em última análise,
segurança aos gestores nas tomadas de decisões. Pindyck e Rubinfeld (2006) abordam
a eficiência do ponto de vista das ciências econômicas, referindo-se à alocação ótima
dos recursos e à ausência de desperdícios, ou seja, à capacidade de uma organização
para combinar as proporções ótimas de recursos, o que lhe possibilitará maior volume
de produtos em seu resultado final.

Ferreira e Gomes (2009) definem que eficiência significa menor utilização dos insumos
para alcance de nível de produção mais adequado e alocação de menor custo, maior
receita e melhor preço. Em outras palavras, é um conceito relativo que compara o que
foi produzido por unidade de insumo utilizado com o que poderia ser produzido. Tal
concepção remete às teorias clássicas apregoadas por Slack, Chambers, Johnston
(2001), sobre os conceitos da função de produção. Walker e Ruekert (1987) afirmam que
a eficiência é medida pelo resultado do projeto ou programas de negócio em relação aos
recursos consumidos para sua execução.

Farrel (1957), Ferreira e Gomes (2009) apontam dois aspectos que os conceitos básicos
da eficiência abrangem:
(1)

Eficiência técnica: habilidade de obter a máxima produção (resultado) a partir de

conjunto dado de insumos;
(2)

Eficiência alocativa: habilidade de utilizar os insumos em proporções ótimas,

dados os seus respectivos preços, para minimizar os custos.
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Por sua vez, a associação desses dois aspectos remete à obtenção de uma medida de
eficiência econômica total. De acordo com Souza, Braga & Ferreira (2011), essa
abordagem analisa, exclusivamente, os aspectos técnicos e gerenciais utilizados para
se obterem as remunerações esperadas pelas aplicações de seus montantes de
insumos. Esses autores afirmam que essa análise aplica a organizações que possuem
múltiplos objetivos organizacionais.

Um conceito muito útil é o de Fronteira Eficiente (Figura 6). Na figura, o eixo X representa
os insumos, Y representa a produção, e a curva S é a chamada Fronteira de Eficiência,
que indica o máximo que pode ser produzido para cada nível de recurso. A região abaixo
da curva é entendida como Conjunto Viável de Produção.

Figura 6 – Fronteira de Eficiência
Fonte: Farrel (1957).

Complementando, Ferreira e Gomes (2009) informam que as medidas de eficiência
podem tomar duas formas distintas:
(1) Orientada a insumos (Inputs): foco na redução dos insumos;
(2) Orientada a produtos (Outputs): foco no aumento dos produtos

2.2.1 Mensuração de Eficiência em Cooperativas de Crédito
Na análise da eficiência das cooperativas de crédito, as características inerentes a essas
instituições devem ser consideradas. Um dos principais indicadores em uma análise de
eficiência das cooperativas de crédito é o seu superávit, que retrata a “sobra” ou o
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“resíduo”. O superávit, decorrente do volume de operações, transações e depósitos,
constitui fator fundamental para a continuidade da organização.

Segundo Carvalho, Diaz, Neto & Kalatzis (2015), em cooperativas de crédito cujo objetivo
central não é o lucro, a eficiência é ainda mais importante do que em outras instituições.
Assim, a gestão administrativa-operacional que envolve o cuidado com os custos e com
a atribuição de empréstimos exige alto nível de profissionalismo e organização.

Segundo Ferreira e Braga (2007), a eficiência nas cooperativas pode ser vista como a
combinação entre racionalidade econômica e valores de ajuda mútua, solidariedade,
liberdade, igualdade e justiça. Dessa forma, a razão de ser da ação cooperativista está
no fato de os cooperados se unirem em torno de um empreendimento sólido e
competitivo e, por meio dele, visarem obter benefícios de natureza econômica e social.

Para Oliveira (2001), as finalidades básicas da função de avaliação nas cooperativas
são:
(1)

identificar problemas, falhas e erros que se transformam em desvios do planejado,

com a finalidade de corrigi-los e de evitar sua reincidência;
(2)

fazer com que os resultados obtidos com a realização das operações estejam,

tanto quanto possível, próximos dos resultados esperados e possibilitem o alcance das
metas e a consecução dos objetivos;
(3)

verificar se as estratégias e políticas estão proporcionando os resultados

esperados dentro das situações existentes e previstas;
(4)

verificar se a estruturação organizacional e de processos da cooperativa está

delineada de forma interagente com seus objetivos e;
(5)

criar condições para que os processos diretivo e decisório da cooperativa sejam

otimizados;
(6)

consolidar uma situação de adequadas relações interpessoais entre todos os

envolvidos na avaliação (cooperados, executivos, funcionários); e
(7)

proporcionar informações gerenciais periódicas, para que seja rápida a

intervenção no desempenho do processo de avaliação do modelo de gestão da
cooperativa.
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2.3 Data Envelopment Analysis – DEA

A análise de fronteira da eficiência teve sua origem nos estudos de Debreu (1951) e
Farrel (1957). Por se tratar de uma técnica de análise multicriterial, a DEA monitora
inúmeras unidades de decisão, com o intuito de medir produtividade e determinar um
índice diferencial. A dimensão dos dados quantitativos e a possibilidade de várias
direções com o foco na melhoria viabilizam engenharia de projetos, conceito de novos
produtos, demonstrações contábeis, dentre outros.

Popularizou-se a partir do estudo de Charnes, Cooper e Rhodes (1978), que
desenvolveram o modelo (CCR) de programação matemática para avaliação empírica
da eficiência relativa de unidades tomadoras de decisão (DMUs), com base nas
quantidades observadas de insumos e produtos para um grupo similar de DMUs
operando, globalmente, sob retornos constantes à escala. Os autores denominaram as
amostras analisadas pelo DEA de unidades tomadoras de decisão (decision making units
– DMUs). Essas unidades podem ser de qualquer natureza, por exemplo: países,
empresas, unidades departamentais ou indivíduos. As DMUs devem pertencer a um
conjunto homogêneo, cada uma delas representada por um conjunto de entradas ou
insumos (Insumos) e um conjunto de saídas ou produtos (Produtos).

Mais tarde, Banker, Charnes e Cooper (1984) (BCC) estenderam sua aplicação ao
relacionarem a DEA com a estimativa de fronteiras de produção eficiente, partindo do
modelo de retornos constantes de escala (CRS) para retornos variáveis de escala (VRS).

Nos dois modelos a DEA avalia o desempenho das DMUs (Decision Making Units) com
variáveis multidimensionais. Essas DMUs são constituídas pelas próprias unidades
produtivas que se deseja avaliar e que posteriormente serão comparadas às outras
unidades de mesma natureza. As variáveis de decisão podem dimensionar quais itens
precisam ser observados. A interação ótima dessas variáveis reflete na produção, com
otimização da operação. A intenção de todo o processo é fazer com que a produção de
um bem ou serviço utilize o mínimo de recursos, eliminando as folgas (Ferreira & Gomes,
2009).
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Portanto, a DEA compara múltiplos insumos relevantes (mão de obra, matérias-primas,
energia, transporte, entre outros) e os resultados esperados (tipos variados de produção
e prestação de serviços), dispensando a análise com medidas únicas, ou seja, possibilita
que os insumos e os produtos tenham unidades de medidas diferentes. Isso torna
possível a comparação entre diferentes Unidades Tomadoras de Decisões – DMUs,
elegendo-se as eficientes como benchmark, que é o resultado a ser alcançado (Ferreira
& Gomes, 2009).

Assim, a DEA demonstra o quanto pode ser eficiente a DMU analisada e, caso não seja,
oferece possibilidades de modificação para alcance do benchmark estabelecido como
eficiente (Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli, 2013).

Para Anjos (2005), as principais características do método DEA são:
(1) não é necessário converter as variáveis em unidades monetárias;
(2) as medidas das variáveis podem ser diferentes, porém as organizações avaliadas
devem pertencer a uma mesma unidade de produção, com insumos e produtos similares;
(3) os índices de eficiência construídos originam-se de dados reais;
(4) permite considerar vários critérios na determinação do índice de eficiência;
(5) é uma medida de eficiência relativa, pois parte dos dados apresentados, não sendo
possível, consequentemente, determinar uma eficiência absoluta, fora do quadro de
análise.

Complementando, a DEA pode ser aplicada em diversas situações, e a Figura 7
relaciona algumas delas.
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Aplicações DEA
1

Identificação das fontes e quantias de ineficiência relativa para cada uma das
unidades comparadas, sobre alguma de suas dimensões (insumos ou produtos);

2

Ranking das unidades por seus resultados de eficiência;

3

Comparação das unidades ineficientes, entre si e com aquelas eficientes

4

Avaliação de formas de administração ou programas de controle que gerenciem as
unidades comparadas;

5

Criação de uma base quantitativa para realocação de recursos, entre as unidades
avaliadas: o propósito geral é transferir recursos (limitados) para unidades onde os
serão utilizados de forma mais eficaz na geração de produtos desejados;

6

Identificação de unidades eficientes (ou relações insumo-produto eficientes) para
propósitos não diretamente relacionados à comparação entre unidades: por
exemplo, utilizar DEA para elaborar testes de mercados que permitam
demonstração de novos produtos;

7

Análise e investigação de padrões predominantes de relações insumo-produto
frente à performance real;

8

Comparação com resultados de estudos prévios;

9

Mudanças de graus de eficiências, através do tempo.

Figura 7 – Aplicações da Análise DEA
Fonte: Adaptado a partir de Golany e Roll (1989) e Husain, Abdullah e Kuman (2000).

Nesse sentido, é importante distinguir a DEA de outras métricas de eficiência, conforme
informações apresentadas na Figura 8.

Problema

Análise Envoltória de Dados DEA

Análise de Regressão

Vários insumos

Simples

Complexo é raramente
compreendido

Especificação da forma funcional

Não é necessário

É necessário e pode estar
incorreta

Outliers ou observações não usuais

Avaliação incorreta da eficiência Não é tão sensível

Tamanho da amostra

Pequenas amostras podem ser
adequadas

São necessárias amostras
de tamanho moderado.
Estatísticas tornam-se
irreais, se a amostra for
muito pequena, e fatores
importantes podem ser
omitidos da amostra

Fatores exploratórios altamente
colineares

Melhor discriminação

Possível perda de
interpretação da correlação
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Os fatores exploratórios têm baixa
correlação

Todos os escores de eficiência
tendem a ser próximos da
unidade

Não há problema

Ruídos, tais como erro de medição

Altamente sensível

Afetado, mas não tão
severamente como o DEA

Verificação, incluindo seleção de
variáveis

É possível efetuar análise de
sensibilidade, mas é complexa,
sendo mais subjetiva

Testes estatísticos diretos

Figura 8 – Comparação entre DEA e Análise de Regressão
Fonte: Adaptado de Civil Association Authority como citado em Niederauer (2002, p. 43).

Uma das principais diferenças com relação à análise de regressão é que a DEA não
necessita de definição da forma funcional, e a interpretação dos resultados é bem mais
simples. Assim, a metodologia DEA consiste em comparar certo número de DMUs que
realizam tarefas similares e se diferenciam nas quantidades de insumos que consomem
e de produtos que produzem.
Zhu e Cook (2008) sintetizam o entendimento da DEA de forma bem direta:
(1) Entradas (Insumos) – são os recursos ou insumos consumidos por cada uma das
DMUs.
(2) Saídas (Produtos) – são os resultados ou produtos gerados por cada uma das DMUs;
(3) Benchmark – é um processo contínuo e sistemático de avaliação de unidades
(empresa, negócio, projeto) em comparação com unidades eficientes.
(4) DMU – Decison Making Unit - são compreendidas como as unidades tomadoras de
decisão sobre avaliação, e podem ser uma empresa, um departamento, um segmento
de negócio, um portfólio, um projeto, ou outras.
2.3.1 Orientação da DEA
Ferreira e Gomes (2009) afirmam que os modelos da análise envoltória de dados podem
ser orientados a insumos (inputs) ou a produtos (outputs).
Segundo o autor, quando orientado a insumos admite-se que as produções permaneçam
constantes, e para se alcançar a produção eficiente os insumos devam se alterar,
variando de forma que se atinja o ponto ótimo.
Ainda, se orientado a produtos, admite-se que os insumos não variem, permanecendo
constantes, e os produtos é que deverão se achegar à fronteira de eficiência.
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Zhu e Cook (2008) demonstram, em uma figura que detalha uma hipotética fronteira de
possibilidade de produção, que o modelo orientado a entrada permite que a entrada
(insumos) seja reduzida para produzir uma saída fixada (produtos), enquanto o modelo
orientado a saída permitirá incrementar a saída (produção), mantendo a entrada
(recursos) fixa (Figura 9).

Figura 9 – Orientação da DEA
Fonte: Zhu e Cook (2008, p. 26).

O analisar a Figura 9, considerando-se apenas uma entrada, visualiza-se que a DMU D
é ineficiente, uma vez que está aquém da fronteira. Para que essa DMU atinja o ponto
ótimo, em uma alternativa orientada a entradas ou insumos, deverá reduzir os inputs
usados e atingir o ponto D’. Se for orientada ao produto, deverá aumentar a saída e
atingir o ponto D”.

Zhu e Cook (2008) utilizam outros exemplos, considerando duas entradas, com a
atividade sendo orientada a insumo (Figura 10), e duas saídas, com a atividade orientada
a produto (Figura 11).
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Figura 10 – Duas entradas, orientadas a insumos
Fonte: Zhu e Cook (2008, p. 27).

A figura 10 representa o modelo DEA orientado a insumos, onde 5 DMUs, representadas
por agências bancárias, para cada par de entradas (horas de atendimento e
abastecimento), 100 transações. Verifica-se que:
a) DMUs eficientes: B1, B2 e B3;
b) DMUs ineficientes: B4 e B5.

Nas possiblidades de reduzir os insumos de B4 e B5 de modo a se alcançar a fronteira,
a redução poderá ser proporcional às duas entradas. Para isso, projeta-se B4 na fronteira
no ponto T1 e B5 no ponto T2. Dessa forma, a redução poderá ser calculada por 0T1 /
0B4 e 0T2 / 0B5, e será considerado o escore de eficiência DEA.

Portanto, com as medidas orientadas a insumo, de acordo com Ferreira e Gomes (2009
p. 54), propõe-se responder a seguinte questão: “de quanto podem ser reduzidas
proporcionalmente as quantidades de insumos sem mudar as quantidades produzidas?”
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Figura 11 – Duas saídas orientadas a produtos
Fonte: Zhu e Cook (2008, p. 28).

Na Figura 11, altera-se o foco, e o modelo DEA demonstrado é orientado a produto,
considerando que para cada par de saídas (vendas e market share) tem-se a entrada de
5 funcionários.

DMUs eficientes: H1, H2 e H3.
DMUs ineficientes: H4 e H5

Da mesma forma que orienta a insumos, existem diversos caminhos para se atingir a
eficiência, mas nesse caso aumentando as saídas. As DMUs H4 e H5, por exemplo,
podem ser aumentadas proporcionalmente às duas saídas. Para determinar a meta de
aumento para que H4 e H5 alcance a fronteira, traça-se uma reta da origem até H4 e H5,
passando por T1 e T2, respectivamente. Dessa forma, o aumento poderá ser calculado
por 0T1/ 0H4 e 0T2/ 0H5, e será considerado o escore de eficiência DEA.
Complementando medidas orientadas a produto, propõe-se, de acordo com Ferreira,
Gomes (2009 p. 57) a responder a seguinte questão: “de quanto podem ser aumentadas
proporcionalmente a quantidade de produtos sem mudar as quantidades utilizadas de
insumos?”.
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2.3.2 Modelos DEA

Há dois modelos DEA clássicos: o CRS, também conhecido por CCR, que considera
retornos de escala constantes, e o VRS/BCC, que considera retornos variáveis de escala
e não assume proporcionalidade entre insumos e produtos.

Modelo

Características
Desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes.

Modelo CCR (Constant Return to Produz uma avaliação objetiva da eficiência global.
Scale) – 1978

Identifica e estima a que distância da fronteira estão as DMUs
ineficientes.
Desenvolvido por Banker, Charnes e Cooper.

Define a ineficiência técnica.
Modelo BCC (Variable Returns to
Scale) – 1984
Estima a eficiência pura técnica para uma dada escala de operação.

Identifica as possibilidades de exploração para os retornos
crescentes, decrescentes ou constantes de escala.

Figura 12 – Modelos DEA: CCR e VRS/BCC
Fonte: Adaptado de Charnes, Cooper, Lewin e Seiford (1997).

Paiva (2000) completa esse entendimento, ao dizer que as diferenças fundamentais
entre os dois modelos são: (1) superfície de envelopamento (tipos de combinações e
suposições sobre o retorno de escala) e (2) tipo de projeção do plano ineficiente à
fronteira. Ainda segundo o autor, os modelos trabalham com tecnologias distintas, por
isso geram fronteiras de eficiência diferentes.

Dessa forma, os modelos são orientados a insumo ou a produto de acordo como
demonstrado na Figura 13, com diferenças associadas à escala de operação das DMUs,
conforme demonstrado no gráfico da Figura 14 abaixo.
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Figura 13 – Classificação por retorno de escala e orientação
Fonte: Adaptado de Charnes, Cooper, Lewin e Seiford (1997, p. 67).

Figura 14 – Fronteira de Eficiência DEA – CCR e BCC
Fonte: Dias (2014, p. 26).

2.3.2.1 Modelo CCR (Constant Return to Scale (CRS))
O CCR foi apresentado por Charnes, Cooper e Rhodes em 1978. Iniciou-se com o
modelo de retorno constante de escala, isto é, qualquer variação nos insumos produz
variação proporcional igual nos produtos.
Quando nas unidades de produção há múltiplos insumos e produtos, o conceito de
produtividade torna-se mais complexo, considerando-se, nesse caso, a medida de
eficiência como a razão da soma ponderada dos produtos pela soma ponderada dos
insumos.
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A formulação matemática do Modelo CCR é representada abaixo. No modelo, yrj e xij
representam, respectivamente, o r-ésimo produto e o i-ésimo insumo da j-ésima unidade
tomadora de decisão (DMU):
Min EF: ∑𝑚
𝑟=1 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑘

(1)

Sujeito a: ∑𝑠𝑟=1 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑘 = 1
𝑠

𝑚

− ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 + ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, … , 𝑛
𝑟=1

𝑖=1

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 = 1, … , 𝑛 𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑛
Pela restrição dos insumos, busca-se produzir no mínimo o nível de produção dado,
expresso pela maximização do somatório das quantidades produzidas y multiplicadas
pelos pesos u.

2.3.2.2 Modelo BCC (Variable Returns to Scale (VRS))

De acordo com Bressan, Lopes e Menezes (2013) e Darwich, Gutierrez e Lopes (2009),
a partir da perspectiva de Banker, Charnes e Cooper (1984) o modelo com retornos
variáveis à escala e orientação-produto pode ser representado algebricamente da
seguinte forma:
Max: 𝜃 = ∑𝑚
𝑟=1 𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑘 −𝑢𝑘

(2)

Sujeito a:∑𝑛
𝑖=1 𝑣𝑖 𝐼𝑖𝑘 = 1
𝑚

𝑛

∑ 𝑢𝑟 𝑃𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑗 𝐼𝑖𝑗 − 𝑢𝑘 ≤ 0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑗 = 1, … . , 𝑠
𝑟=1

𝑖=1

𝑢𝑟 , 𝑣𝑖 ≥ 0
Sendo:
Prk – quantidade do produto r produzido pela unidade organizacional k;
Iik – quantidade i consumido pela unidade organizacional k;
Prj – quantidade do produto r produzido pela unidade organizacional j (j=1,...,s);
Iij – quantidade do insumo i consumido pela unidade organizacional j;
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r – número de produtos (r=1, ..., m);
i – número de insumos (i=1,...n);
ur – peso do produto r;
vi – peso do insumo i;
uk – escalar.

Após esta sucinta apresentação dos modelos DEA, na próxima seção identificam-se
alguns trabalhos recentes, publicados em periódicos e revisas científicas, que utilizaram
esse instrumental em análises de eficiência de instituições financeiras brasileiras.

2.3.3 Estudos recentes envolvendo DEA e instituições financeiras
Bressan, Lopes e Menezes (2013) analisaram o comportamento da eficiência de escala
e a evolução tecnológica das cooperativas de crédito e dos bancos múltiplos, no período
2009-2013. Concluíram que as cooperativas apresentaram evolução tecnológica
superior aos bancos múltiplos, nos três períodos analisados.

Melo e Macedo (2013) analisaram desempenho de longo prazo das carteiras de ações
dos fundos de investimento da categoria multimercado macro no Brasil, com o emprego
da DEA, no período abril de 2005 a março de 2010. Considerando-se o retorno
acumulado, o risco sistemático e o risco total das carteiras, somente um fundo
apresentou máxima eficiência para o período estudado. Além disso, verificou-se que
existe relação entre o sucesso das estratégias de stock picking e de market timing com
o desempenho obtido pela aplicação da DEA.

Guse, Leite, Silva e Gollo (2014) objetivaram o desempenho econômico financeiro das
maiores cooperativas de crédito brasileiras com o uso dos indicadores propostos pelo
modelo CAMEL, seguido da Análise Envoltória de Dados (DEA). Verificou-se que há
relação positiva entre a utilização das variáveis do modelo e a mensuração do
desempenho econômico-financeiro das cooperativas de crédito.

Cava, Salgado Junior & Branco (2016) utilizaram a DEA para avaliar a eficiência de
bancos que atuaram no mercado brasileiro em 2013, com abordagem da produção. O
estudo identificou o rol dos bancos eficientes da amostra e, segundo os autores, esses
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bancos foram os mais lucrativos, emprestaram menos como proporção de seu ativo total
e receberam menos reclamações no Banco Central, no ano de 2013.

Por sua vez, Carneiro, Salgado Junior & Macoris (2016) avaliaram o grau de eficiência
de 99 instituições financeiras no mercado brasileiro em 2013. De um lado, o estudo
revelou indícios de uma relação positiva entre o rating de crédito e a eficiência. Por outro,
identificou que 22 instituições apresentaram maior grau de eficiência, havendo certa
heterogeneidade em relação à origem do capital, porte e setor de atuação.

Bittencourt, Bressan, Bressan & Lamounier, (2017) realizaram análise por meio da DEA
de um painel de instituições com características similares, compreendendo o período
2009 a 2013. Os resultados demonstraram que o retorno sobre o ativo dessas
instituições mostrou-se afetado por empréstimos, eficiência, despesas totais, depósitos
totais, outras receitas e taxa Selic. Já o retorno sobre o patrimônio líquido mostrou-se
influenciado por depósitos totais, empréstimos, taxa Selic, PIB, inflação, outras receitas
e despesas totais.

Já Vinhado e Silva (2017) investigaram a eficiência do setor bancário brasileiro
caracterizado por um período de maior utilização dos bancos federais como mecanismo
de execução de políticas públicas. Com base nos resultados, os autores afirmam que,
apesar de os bancos privados se mostrarem mais eficientes, as instituições federais
estariam cumprindo com a estratégia de obtenção de padrões de eficiência comparáveis
com os do setor privado.
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3 Metodologia
Neste capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada para alcançar os objetivos desta
dissertação. De acordo com Gil (1996, p. 19), metodologia é “[...] o procedimento racional
e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que estão
postos”.
O capítulo inicia-se com a caracterização da pesquisa, identificando em seguida a
unidade de análise e de observação. Por fim, retrata a base de dados e os instrumentos
que foram utilizados para cumprimento dos objetivos da pesquisa.

3.1 Caracterização da pesquisa

Collis e Hussey (2005) entendem que a pesquisa científica deve coletar informações que
apresentem relevância e veracidade, com base representativa para a análise. Quanto a
seus fins, este trabalho caracteriza-se como pesquisa descritiva. Pesquisa descritiva e a
que descreve determinado fenômeno de acordo Collis e Hussey (2005).

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa quantitativa, com uso de um modelo
matemático de otimização, para identificação e análise dos níveis de eficiência das
Cooperativas de Crédito de Crédito do Sul do Estado de Minas Gerais.

3.2 Unidade de análise e observação

Collis e Hussey (2005) relatam que uma unidade de análise é o tipo de caso em que as
variáveis ou fenômenos são estudados; A ele se refere o problema de pesquisa, quando
se coletam e se analisam dados. Assim, a unidade de análise desta pesquisa é
constituída pelas cooperativas de crédito singulares e clássicas do Sul do Estado de
Minas Gerais. A pesquisa é atual e abrange informações relativas aos exercícios sociais
de 2014, 2015 e 2016.

Para selecionar as cooperativas de créditos foram levantados os dados presentes no
Banco Central do Brasil – Bacen, mediante consultas ao portal em janeiro de 2017.
Foram identificadas 1.029 cooperativas de crédito distribuídas em todo o território
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nacional. Dessa primeira amostra foram selecionadas as cooperativas classificadas
quanto à forma de constituição em Singular ou de 1º grau. Gawlak e Turra (2013) afirmam
que as cooperativas Singulares ou de 1º grau são constituídas por no mínimo 20 (vinte)
pessoas físicas, objetivando prestação de serviços diretamente aos associados. Desse
modo, identificaram-se as 28 (vinte e oito) cooperativas de crédito singulares que
atuavam no Sul de Minas Gerais.
Por fim, de modo a obter uma amostra homogênea, equalizando as características, foram
selecionadas apenas cooperativas de créditos clássicas, ou seja, as que não podem ter
moeda estrangeira, operar com variação cambial e nem com derivativos – instrumentos
do mercado futuro –, entre outros. Obteve-se um número final de 23 cooperativas, que
constitui a amostra na qual se baseiam as análises apresentadas nesta dissertação
(Figura 15).

Nº

Identificação

1

CC1

2

CC2

3

CC3

4

CC4

5

Nome Instituição

Município
BELCREDI

UF
Boa Esperança

MG

CREDIVASS

São Gonçalo do Sapucaí

MG

PARAÍSOCRED

São Sebastião do Paraíso

MG

ACICREDI

Guaxupé

MG

CC5

CREDFENAS

Alfenas

MG

6

CC6

CREDMALHAS

Monte Sião

MG

7

CC7

SUL DE MINAS

Itajubá

MG

8

CC8

COPERSUL

Três Pontas

MG

9

CC9

NOSSO CRÉDITO

São Sebastião do Paraíso

MG

10

CC10

CREDINTER

Guaranésia

MG

11

CC11

CREDIALP

Alpinópolis

MG

12

CC12

CREDIGRANDE

Lavras

MG

13

CC13

CREDICARMO

Carmo do Rio Claro

MG

14

CC14

CREDIVAR

Varginha

MG

15

CC15

COOPOÇOS

Poços de Caldas

MG

16

CC16

AGROCREDI

Guaxupé

MG

17

CC17

CREDISUCESSO

Bom Sucesso

MG

18

CC18

CREDIGUAPÉ

Guapé

MG

19

CC19

CREDCAM

Campos Gerais

MG

20

CC20

CREDIBELO

Campo Belo

MG

21

CC21

UNICRED

Varginha

MG

22

CC22

COOPEROSA

Alterosa

MG

23

CC23

CREDISAVI

São Vicente de Minas

MG

Figura 15 – Unidade de Análise.
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do BACEN.
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3.3 Técnica de análise e coleta de dados
As informações foram levantadas no site BACEN em junho de 2017, e nos relatórios
econômico-financeiros (4010) obtidos das cooperativas de crédito da amostra, referentes
aos exercícios findos em 2014, 2015 e 2016.

Portanto, esta pesquisa é quantitativa, baseando-se em um estudo multicaso e servindose da pesquisa documental como forma de coleta de dados.

Para a análise dos dados, conforme discutido no Referencial Teórico, foi utilizada a
Análise Envoltória de Dados, com o uso do software SDEA.BR versão 1.0.15, sendo este
desenvolvido pelo NESP-UFMG (Núcleo de Pesquisa em Eficiência, Sustentabilidade e
Produtividade).

A Figura 16 sintetiza de que maneira se procedeu à coleta de dados, bem como explicita
os objetivos específicos propostos nesta pesquisa, abordando-se o assunto com
fundamentação teórica oriunda dos autores estudados.

Objetivos
específicos

Autores

Técnica de
coleta de
dados

Técnica de Análise
dos dados

Pesquisa
documental

Referencial Teórico
Análise documental

Pesquisa
documental

Referencial Teórico
e Resultados da

Gawlak e Turra (2013);
Rocha (1999);
Pinheiro (2008);
Silva e Ratzmann (2013);
1. Selecionar
Zhu e Cook (2008);
variáveis Insumos e
Produtos importantes Ferreira e Gomes (2009);
para análise de
Farrel (1957);
eficiência das
Carvalho, Diaz, Neto & Kalatzis (2015);
cooperativas de
Charnes, Cooper e Rhodes (1978);
crédito;
Banker, Charnes e Cooper (1984);
Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli
(2013);
2. Estimar o escore
de eficiência das

Bressan, Lopes e Menezes (2013).
Gawlak e Turra (2013);
Rocha (1999);

45

cooperativas de
crédito utilizando o
DEA;

execução do
método DEA

Pinheiro (2008);
Silva e Ratzmann (2013);
Zhu e Cook (2008);
Ferreira e Gomes (2009);
Farrel (1957);
Carvalho, Diaz, Neto & Kalatzis (2015);
Charnes, Cooper e Rhodes (1978);
Banker, Charnes e Cooper (1984);
Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli
(2013);
Bressan, Lopes e Menezes (2013).
Gawlak e Turra (2013);
Rocha (1999);

3. Classificar as
cooperativas de
credito eficientes e
ineficientes da
amostra

Pinheiro (2008);
Silva e Ratzmann (2013);
Zhu e Cook (2008);
Ferreira e Gomes (2009);
Farrel (1957);
Carvalho, Diaz, Neto & Kalatzis (2015);

Pesquisa
documental

Referencial Teórico
e Resultados da
execução do
método DEA

Pesquisa
documental

Referencial Teórico
e Resultados da
execução do
método DEA

Pesquisa
documental

Referencial Teórico
e Resultados da
execução do
método DEA

Charnes, Cooper e Rhodes (1978);
Banker, Charnes e Cooper (1984);
Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli
(2013);
Bressan, Lopes e Menezes (2013).
Gawlak e Turra (2013);
Rocha (1999);

4. Identificar
benchmarks para
análise de eficiência
das diversas
cooperativas

Pinheiro (2008);
Silva e Ratzmann (2013);
Zhu e Cook (2008);
Ferreira e Gomes (2009);
Farrel (1957);
Carvalho, Diaz, Neto & Kalatzis (2015);
Charnes, Cooper e Rhodes (1978);
Banker, Charnes e Cooper (1984);
Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli
(2013);
Bressan, Lopes e Menezes (2013).
Gawlak e Turra (2013);
Rocha (1999);

5. Quantificar as
folgas nos insumos e
analisar as trajetórias
para aumentar a
eficiência do sistema
cooperativo regional

Pinheiro (2008);
Silva e Ratzmann (2013);
Zhu e Cook (2008);
Ferreira e Gomes (2009);
Farrel (1957);
Carvalho, Diaz, Neto & Kalatzis (2015);
Charnes, Cooper e Rhodes (1978);
Banker, Charnes e Cooper (1984);
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Gonçalves, Lara, Lopes & Locatelli
(2013);
Bressan, Lopes e Menezes (2013).

Figura 16 – Procedimentos Metodológicos.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.4 Variáveis utilizadas no modelo DEA
Os estudos resenhados no Capítulo 2 utilizam diferentes variáveis na análise de
eficiência de cooperativas de crédito. Buscou-se identificar as variáveis, bem como a
forma funcional no modelo a ser estimado (entradas e saídas), de acordo com os
objetivos desta dissertação. Procedeu-se à escolha das variáveis a partir da análise do
Plano Contábil das Instituições Financeiras do Sistema Financeiro Nacional – COSIF,
adotando-se a especificação de insumos e produtos ilustrada na Figura 17.
Insumos
Ativos totais – AT

Produtos
Operações de créditos - OC

Depósitos totais - DT

Sobras ou Perdas - SP

Provisões estimadas - PE
Despesas não administrativas - DNA
Despesas Administrativas - DA

Figura 17 – Variáveis utilizadas no modelo DEA
Fonte: Elaborado pelo autor.

Os Ativos Totais refletem o porte das cooperativas. De acordo com Vilela, Nagano e
Merlo (2007), as cooperativas de crédito que possuem maior quantidade de ativos têm
maior facilidade para obtenção de maiores escores de eficiência.

As cooperativas mais sólidas refletem sua eficiência a partir da capacidade de obtenção
de recursos para alavancar as atividades de empréstimo, o que as torna mais
competitivas (Lima & Amaral, 2011; Tabak, Krause & Portella, 2005).
As Provisões para Devedores Duvidosos – PDD, em sua terminologia clássica, são agora
intituladas Perdas Estimadas – PE. De acordo com Ferrari (2012), a mudança de nome
em nada alterou o tratamento contábil, ou seja, é conta retificadora de valores a receber.
Admite-se que Perdas Estimadas elevadas comprometem os resultados das
cooperativas de crédito.
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Souza e Macedo (2009) identificaram que as despesas operacionais guardam uma
correlação negativa com a eficiência. Assim, os resultados reforçam a percepção de que
essas despesas devem ser controladas por gestões comprometidas com os resultados.
As Operações de créditos – OC são oriundas dos empréstimos, financiamentos e da
relação creditícia da cooperativa com seus associados. Ferreira, Gonçalves e Braga
(2007, p. 431), afirmam que o “[...] volume das operações de crédito realizadas
representa umas das importantes funções das cooperativas de crédito, que é tornar o
acesso ao crédito mais fácil e barato, democratizando o acesso aos serviços financeiros
para diferentes camadas da população”.

As sobras representam o resultado global líquido da cooperativa de crédito. Assim, são
fundos que ficam à disposição da entidade, para que sejam distribuídos aos
proprietários/associados ou reinvestidos (Silva e Araújo, 2011).
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados
Neste capítulo, analisam-se os resultados obtidos da aplicação do modelo da Análise
Envoltória de Dados, com emprego do modelo VRS orientado para minimizar insumos,
conforme especificado na equação (2). A escolha do modelo VRS orientado a insumo
tem como base: (1) possibilidade de utilização de variáveis negativas, e; (2) delimitação
do alcance de cada cooperativa no que concerne aos produtos escolhidos descritos na
metodologia, a saber, Operações de Crédito – OC e Sobras ou Perdas - SP.

4.1 Descrição das variáveis insumos e produtos utilizadas

Nesta seção apresentam-se as informações consolidadas extraídas dos relatórios
econômico-financeiros (4010) das 23 cooperativas da amostra transmitidas ao BACEN.
As contas de resultado foram levantadas somando-se os valores do primeiro e segundo
semestres dos balancetes (4010) enviados pelas cooperativas, a saber, Despesa
Administrativa – DA e Despesas Não Administrativas – DNA. Para as demais, utilizou-se
utilizou o saldo estático do final de cada exercício social.

Buscou-se selecionar, a partir do Plano de Contas COSIF, as variáveis que explicassem
a eficiência e que obedecessem à “regra de ouro”, condição necessária para aplicar a
metodologia DEA. Segundo Lopes, Lorenzett e Pereira (2011), tal regra demanda que
as unidades de observação tenham número igual ou superior a três vezes a soma da
quantidade de insumos e produtos selecionados na análise de eficiência.

Nesta dissertação essa regra é observada, pois as unidades de análise, as quantidades
de insumo e de produtos totalizam vinte e três (23), cinco (05) e dois (02),
respectivamente.

4.1.1 Descrição das variáveis insumos utilizadas no modelo DEA

Os Ativos são os bens e direitos da entidade. De acordo com o Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (2017), o ativo é um “recurso controlado pela entidade como
resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios
econômicos para a entidade”.
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Tabela 1
Ativos Totais das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16 (em reais)

CC1
CC2
CC3
CC4

212.954.621,99
852.745.073,23
118.215.841,67
64.086.301,29

273.431.594,63
1.053.885.976,75
132.812.652,59
57.335.135,14

252.808.420,14
1.262.367.937,53
160.859.853,98
81.216.591,45

Crescimento
Acumulado
2014-16
19%
48%
36%
27%

CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
CC10

38.929.396,21
100.172.534,57
88.595.940,06
386.911.471,16
746.161.203,12
495.982.482,95

39.586.166,03
80.999.093,98
84.363.573,54
314.525.006,05
891.456.129,60
605.541.368,87

41.708.172,11
93.551.091,33
108.533.287,46
392.194.311,43
927.494.694,65
688.623.366,20

7%
(7%)
23%
1%
24%
39%

CC11
CC12
CC13
CC14
CC15
CC16

246.972.596,46
70.888.444,39
190.963.672,80
1.048.708.381,41
23.284.174,94
1.839.488.921,05

289.613.231,09
84.871.408,31
236.791.443,05
1.137.220.823,33
24.521.829,15
2.625.003.000,45

311.496.916,47
107.119.298,26
238.595.816,86
1.358.330.461,51
28.303.039,25
2.876.844.795,33

26%
51%
25%
30%
22%
56%

CC17
CC18
CC19
CC20
CC21
CC22

139.347.701,11
73.704.006,42
98.724.745,40
192.446.453,37
212.426.204,81
60.779.918,59

172.180.437,10
118.491.331,47
115.081.708,55
234.246.998,16
264.483.297,08
72.679.575,95

182.473.141,78
131.317.681,16
117.972.168,11
292.762.606,63
304.044.729,64
69.230.631,56

31%
78%
19%
52%
43%
14%

CC23
86.440.801,28
101.466.328,48
124.316.945,46
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15, cap. 3.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Ident.*

2014

2015

2016

Da observação da Tabela 1, destacam-se a Agrocredi, da cidade de Guaxupé (CC16), e
Credivar, de Varginha (CC14), dentre as cooperativas com maior representatividade no
que diz respeito ao volume de ativos. As cooperativas com menor volume são a
Coopoços, de Poços de Caldas (CC15), e Credfenas, de Alfenas (CC5). A julgar por esta
observação, pode-se inferir que não é o tamanho da população ou o poder econômico
do município que determina o porte de uma cooperativa de crédito.
Verificam-se distintos padrões de crescimento. Analisando as cooperativas, em média
houve um crescimento, nos volumes totais, de cerca de 30%. Individualmente, a que
apresentou o maior percentual de aumento foi exatamente a cooperativa que possui o
maior volume de ativos, a Agrocredi, da cidade de Guaxupé (CC16). De outro lado, a
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que menos evoluiu foi a Credmalhas, da cidade de Monte Sião (CC6), que apresentou
redução de 7% em seus volumes totais.
Utilizaram-se também como insumo os níveis das perdas estimadas, cujas regras são
fixadas pelo Bacen, em conformidade com a Resolução nº 2.682, de 1999 (Tabela 2).
Sabe-se que representam possíveis perdas das operações de crédito e que, dessa
forma, deixam de gerar receitas, ensejando aumento das despesas, o que compromete
os resultados (as sobras).

Tabela 2
Perdas Estimadas das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16 (em reais)
Ident.*

2014

2015

2016

CC1

535.079,49

505.947,80

443.487,86

CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7

4.541.243,00
546.913,57
452.200,31
114.994,16
415.556,20
264.349,72

5.786.681,62
756.372,86
378.521,50
50.024,31
794.843,22
1.060.052,74

6.999.079,94
1.295.258,12
452.487,45
42.384,26
690.755,63
744.323,53

CC8
CC9
CC10
CC11
CC12
CC13
CC14

1.573.330,40
4.806.295,98
2.729.777,88
1.580.312,68
1.313.760,40
1.317.952,64
5.230.778,67

885.144,41
4.759.475,46
2.618.006,82
1.371.422,09
194.076,77
753.622,64
5.787.455,34

958.923,96
5.797.749,34
9.759.825,17
1.992.670,64
197.972,89
781.914,33
7.977.276,49

CC15
CC16
CC17
CC18
CC19
CC20

90.569,25
12.734.737,36
639.488,99
469.418,71
516.543,69
1.615.246,41

133.982,44
10.368.753,19
656.335,57
373.180,51
694.299,86
1.321.195,94

92.434,61
15.490.414,34
987.522,06
432.787,27
883.057,91
2.199.709,18

CC21
1.542.592,16
1.770.036,17
CC22
605.701,48
846.452,79
CC23
896.492,46
830.324,47
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

1.566.325,29
1.352.338,13
1.021.130,69

PPD/OP
2016

1,58%
4,42%
5,87%
5,57%
1,84%
6,10%
7,32%
2,63%
4,51%
11,43%
4,83%
1,18%
2,69%
5,04%
1,93%
4,56%
5,14%
2,83%
6,03%
5,33%
3,34%
15,88%
4,19%
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Segundo a legislação, essas perdas são provisionadas de acordo com o risco das
operações de crédito. Como seria de se esperar, quanto maior o volume de
ativos/operações de crédito, maior o montante lançado em PE. As cooperativas que
apresentaram os maiores percentuais de suas provisões para o ano de 2016, em relação
a suas operações de crédito, foram a Credinter, de Guaranésia (CC10), e a Cooperosa,
de Alterosa (CC22), o que indica que possuem a carta de maior risco da amostra.

O fato positivo é a redução de PE de mais da metade das cooperativas, 14, no total. A
que apresentou o maior percentual de redução, se comparados o primeiro e o último
período analisados, foi a Credigrande, de Lavras (CC12), exatamente a cooperativa que
teve a menor relação PE/OP para o ano de 2016.

De outro lado, a cooperativa que apresentou o maior aumento de Perdas estimadas no
período analisado foi a Credinter, de Guaranésia (CC10), que também se apresenta
dentre as com o maior percentual na relação PE/OP para o ano de 2016.

Juntamente com o volume de ativos, os depósitos totais são geralmente utilizados para
identificar as maiores instituições financeiras de varejo do País (Tabela 3). Ademais, os
depósitos constituem uma das principais variáveis de gestão, pois possibilitam à
cooperativa cumprir sua missão de fomentar o desenvolvimento municipal, ao financiar
os projetos das pessoas físicas e jurídicas. Assim, pôde-se esperar uma forte relação
entre os ativos e os depósitos totais, o que foi confirmado pela análise de correlação
entre essas duas variáveis para o ano de 2016, que revelou um coeficiente de 0,98.
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Tabela 3
Depósitos totais das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16 (em reais)
Ident.*

2014

2015

2016

DT/AT
2016

CC1

27.461.397,68

33.911.418,60

57.070.760,08

22,57%

CC2

125.739.384,47

180.227.833,17

239.569.952,12

18,98%

CC3

27.508.354,16

33.673.219,95

41.232.402,34

25,63%

CC4

6.986.418,66

10.872.723,62

14.295.707,81

17,60%

CC5

25.584.652,36

25.414.486,07

26.782.036,30

64,21%

CC6

7.919.696,73

8.707.073,14

15.524.291,85

16,59%

CC7

10.075.803,89

18.378.976,20

24.934.168,71

22,97%

CC8

42.613.179,51

55.690.140,27

93.604.330,58

23,87%

CC9

76.669.017,88

97.749.217,36

143.258.048,27

15,45%

CC10

47.417.416,23

63.006.081,82

93.744.916,50

13,61%

CC11

24.671.886,41

32.707.901,92

45.538.951,11

14,62%

CC12

7.071.624,09

9.991.918,13

14.857.097,64

13,87%

CC13

21.687.834,24

25.864.141,90

41.451.953,33

17,37%

CC14

117.191.030,58

156.415.341,73

219.008.787,60

16,12%

CC15

456.880,07

533.727,68

646.111,11

2,28%

CC16

232.229.018,60

315.375.176,41

464.117.832,98

16,13%

CC17

22.089.060,53

28.128.605,75

35.943.910,16

19,70%

CC18

8.116.141,49

10.944.265,31

19.133.614,89

14,57%

CC19

17.227.645,77

23.455.696,25

40.942.762,31

34,71%

CC20

22.063.339,29

30.402.450,25

48.773.631,90

16,66%

CC21

79.986.213,92

101.482.787,86

114.287.348,30

37,59%

CC22

7.186.522,56

8.952.511,39

13.096.471,41

18,92%

18.104.131,82

14,56%

CC23
11.822.269,56
13.982.885,26
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A cooperativa Credfenas, de Alfenas (CC5), foi a que menos conseguiu elevar seu
volume de depósitos no período selecionado, cerca de 4%. A que mais conseguiu elevar
esse volume foi a Sul de Minas, de Itajubá (CC7).

As cooperativas que apresentaram maior volume de ativos totais foram a Agrocredi, da
cidade de Guaxupé (CC16), e a Credivar, de Varginha (CC14), que apresentaram
percentuais de representatividade de depósitos totais sobre os ativos totais bastante
parecidos, 16,13% e 16,12%, respectivamente.

Já as cooperativas que apresentaram o menor volume de ativos totais (Tabela 1) foram
a Coopoços, de Poços de Caldas (CC15), e a Credfenas, de Alfenas (CC5), que têm
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tendências distintas na relação DT/AT. Enquanto a Coopoços apresentou percentual de
2,28%, o menor dentre as cooperativas da amostra para o ano de 2016, a Credfenas
emergiu como a cooperativa com a maior representatividade de depósitos sobre o
conjunto de seus bens e direitos.

As Despesas Não Administrativas englobam as despesas de captação e outras
despesas operacionais. No caso da classificação inerente às cooperativas, retratam as
despesas incorridas na produção (Tabela 4).

Tabela 4
Despesas não Administrativas das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16
(em reais)
Ident.*

2014

2015

2016

DNA/OP
2016

CC1

4.172.309,22

4.389.859,42

4.865.129,74

17,38%

CC2

21.102.958,70

24.974.171,27

21.046.961,45

13,28%

CC3

3.816.387,40

4.785.161,25

6.228.473,95

28,23%

CC4

933.323,87

1.228.606,51

2.084.866,15

25,64%

CC5

2.316.087,54

2.941.364,31

2.963.582,51 128,68%

CC6

2.319.327,43

2.587.688,09

2.622.379,22

23,14%

CC7

1.967.102,64

2.875.334,86

3.495.932,14

34,40%

CC8

6.065.620,17

6.814.461,52

6.101.157,43

16,71%

CC9

15.202.950,94

16.096.385,30

13.447.268,18

10,46%

CC10

10.918.256,95

11.738.207,30

14.627.799,29

17,13%

CC11

6.078.313,43

6.322.226,82

5.636.698,92

13,66%

CC12

2.359.380,56

1.669.697,39

2.476.016,95

14,74%

CC13

3.809.598,34

3.659.687,23

4.114.597,55

14,14%

CC14

20.994.769,75

21.930.016,18

28.237.705,21

17,84%

CC15

338.792,20

385.663,27

320.517,40

6,68%

CC16

60.560.447,43

51.733.088,69

42.988.729,68

12,66%

CC17

2.910.161,55

3.387.351,61

3.752.697,24

19,54%

CC18

2.062.994,43

1.739.868,55

2.710.766,36

17,73%

CC19

3.015.485,75

3.020.960,92

3.748.017,14

25,61%

CC20

6.226.235,68

4.164.184,25

5.717.604,15

13,86%

CC21

6.684.249,25

10.402.763,20

13.221.984,74

28,16%

CC22

1.655.849,58

1.842.460,99

3.133.395,51

36,80%

CC23
3.364.692,24
2.621.716,37
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.342.430,67

13,71%
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Do total das despesas operacionais, as não administrativas

têm a maior

representatividade, cerca de 55%, para o ano de 2016. Além de se relacionarem
diretamente com os depósitos totais, elas apresentam forte correlação com variáveis
produtos escolhidos neste trabalho, com média de 0,9759 para operações de crédito e
0,9152 para sobras ou perdas.
Cinco cooperativas conseguiram reduzir suas despesas não administrativas: Nosso
crédito, da cidade de São Sebastião do Paraíso (CC9), Credialp, de Alpinópolis (CC11),
Agrocredi, de Guaxupé (CC16), Credibelo, de Campo Belo (CC20), e Credisavi, de São
Vicente de Minas (CC23).

Observando-se a Tabela 4, verifica-se que a cooperativa com os maiores níveis de
despesas não administrativas é a Agrocredi, da cidade de Guaxupé (CC16), que também
se apresenta como a cooperativa com o maior volume ativos (Tabela 1). No entanto,
apresentou uma redução de cerca de 19%, ao longo do período analisado.

Comparando-se as operações de crédito, a cooperativa Credfenas, de Alfenas (CC5),
apresentou um percentual extremamente alto, o que indica um esforço financeiro
exagerado em relação às demais cooperativas da amostra.
Dessa relação pode-se notar ainda que a cooperativa que menos se esforça
financeiramente para produzir e emprestar aos associados é a Coopoços de Poços de
Caldas (CC15).

Juntamente com as despesas não administrativas, as administrativas compõem o
volume das despesas operacionais totais e representam os gastos incorridos para a
direção e execução das tarefas gerenciais, e dentre elas destaca-se o custo com pessoal
e manutenção de pontos de atendimento.
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Tabela 5
Despesas Administrativas das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16 (em
reais)
Ident.*

2014

2015

2016

DA/AT
2016

DA/OP
2016

CC1

2.723.980,68

3.011.752,29

2.958.723,06

1,17%

10,57%

CC2

19.498.344,32

24.267.617,30

16.176.686,37

1,28%

10,21%

CC3

2.721.592,52

3.303.875,31

3.994.367,37

2,48%

18,10%

CC4

2.335.399,79

2.862.438,41

3.321.163,48

4,09%

40,85%

CC5

988.073,78

1.021.674,54

1.163.052,65

2,79%

50,50%

CC6

2.542.379,46

2.895.894,65

3.293.361,23

3,52%

29,06%

CC7

1.663.855,39

2.349.480,93

3.230.432,20

2,98%

31,79%

CC8

4.957.713,28

5.623.294,89

4.366.915,55

1,11%

11,96%

CC9

10.863.235,50

12.069.184,01

7.817.923,89

0,84%

6,08%

CC10

8.018.329,84

10.855.531,78

8.204.352,39

1,19%

9,61%

CC11

5.542.241,92

6.030.925,92

4.764.657,16

1,53%

11,55%

CC12

2.562.033,83

3.403.850,54

2.862.613,22

2,67%

17,04%

CC13

2.388.280,88

2.810.430,89

2.761.823,08

1,16%

9,49%

CC14

16.520.120,30

18.633.518,20

23.210.507,69

1,71%

14,66%

CC15

781.919,40

740.495,06

978.625,14

3,46%

20,39%

CC16

28.231.335,08

33.717.201,60

22.891.012,06

0,80%

6,74%

CC17

5.103.543,86

5.618.726,30

4.348.120,53

2,38%

22,64%

CC18

1.881.286,73

2.138.662,27

2.370.936,54

1,81%

15,51%

CC19

2.668.746,51

3.010.236,95

3.088.404,91

2,62%

21,10%

CC20

4.484.210,43

5.237.929,49

4.324.313,72

1,48%

10,48%

CC21

7.325.730,81

8.287.321,78

8.910.719,17

2,93%

18,98%

CC22

1.410.326,59

1.652.317,38

2.204.733,05

3,18%

25,90%

CC23
2.823.722,99
3.273.267,28
3.127.091,66
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2,52%

12,83%

As cooperativas que conseguiram reduzir o volume de suas despesas administrativas
(Tabela 4) no período analisado foram: Credivass, da cidade de São Gonçalo do Sapucaí
(CC2); Copersul, de Três Pontas (CC8); Nosso crédito, de São Sebastião do Paraíso
(CC9); Credialp, de Alpinópolis (CC11); Agrocredi, de Guaxupé (CC16); Credisucesso,
de Bom Sucesso (CC17); e, Credibelo. de Campo Belo (CC20). No entanto, somente as
cooperativas Nosso crédito (CC9), Credialp (CC11), Agrocredi (CC16) e Credibelo
(CC20) conseguiram reduzir ambas as despesas, administrativas e não administrativas,
o que indica uma tendência de controle em suas despesas operacionais.

56

Por outro lado, as cooperativas que se descuidaram no controle de despesas
administrativas, apresentando aumentos consideráveis, foram a Sul de minas, da cidade
de Itajubá (CC7), e Cooperosa, de Alterosa (CC22). Em específico, a Sul de Minas (CC7)
apresentou um aumento exagerado, de cerca de 94%, no período analisado.

Da observação da Tabela 4, nota-se que na comparação aos ativos totais para o ano de
2016, as cooperativas possuem níveis parecidos, tendo como maior percentual dessa
relação 4,09% para a Acicredi, da cidade de Guaxupé (CC4), e menor, 0,80%, para a
Agrocredi, também da cidade de Guaxupé (CC16). Já da relação despesas
administrativas por operações de crédito, existe maior dispersão nos resultados. A
cooperativa que apresenta o maior percentual é a Credfenas, de Alfenas (CC5), e a que
possui o menor é a Agrocredi, de Guaxupé (CC16). Com base nas informações colhidas,
pode-se inferir que a Agrocredi (CC16) é a cooperativa que mais se preocupa e controla
suas despesas operacionais.

4.1.2 Variáveis produtos utilizadas no modelo DEA

Conforme indicado na metodologia, foram consideradas variáveis de saída (outputs) as
operações de crédito e os resultados financeiros (retratados pelas sobras/perdas). O uso
dessas duas variáveis mostra-se relevante, pois o resultado financeiro é o principal
objetivo de uma unidade comercial, e também a garantia de sua sustentabilidade ao
longo do tempo. Contudo, uma atividade cooperada financeira não pode ser voltada
apenas para o lucro; deve também ser orientada a atender às demandas de maior
acesso ao crédito, contribuindo, assim, para o bem-estar e expansão dos negócios dos
associados e para o desenvolvimento da comunidade/região.

Em uma cooperativa de crédito, o volume nas operações de crédito caracteriza-se pela
aplicação dos recursos próprios e de terceiros exclusivamente com seus associados, por
meio de desconto de títulos, abertura de crédito simples e em conta corrente, repasses
de recursos de instituições financeiras e adiantamento a depositantes (SEBRAE, 2016).
A Tabela 6 retrata o volume dessas operações nas cooperativas da amostra, no período
de análise.
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Tabela 6
Operações de crédito das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16 (em reais)
Ident.*

2014

2015

2016

CC1
CC2
CC3
CC4

31.584.415,54
126.166.640,38
16.729.985,59
4.993.007,77

37.028.542,59
156.176.494,18
17.834.735,19
6.095.163,86

27.987.718,38
158.488.439,69
22.064.557,14
8.130.609,79

CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
CC10

2.387.955,61
14.241.060,06
10.107.601,52
29.540.876,88
102.715.339,27
57.006.868,21

2.325.604,18
11.269.594,33
11.007.464,56
33.581.790,57
121.463.434,49
87.680.247,58

2.303.007,61
11.331.149,14
10.163.306,21
36.501.305,89
128.590.648,62
85.387.938,68

CC11
CC12
CC13
CC14
CC15
CC16

38.949.136,34
10.842.808,95
25.903.894,67
111.997.844,47
3.765.685,38
220.831.766,47

39.782.218,85
13.714.983,55
28.432.775,63
142.120.380,31
3.925.981,50
314.316.583,32

41.257.294,49
16.797.611,48
29.099.561,24
158.306.934,39
4.798.835,92
339.475.436,44

CC17
CC18
CC19
CC20
CC21
CC22

17.778.734,72
13.026.638,26
19.872.853,21
28.267.934,01
41.645.202,08
8.352.159,70

20.475.775,86
13.743.167,67
22.437.785,60
37.258.815,46
42.716.317,81
10.215.801,29

19.202.175,93
15.290.880,63
14.635.326,38
41.262.099,24
46.955.068,02
8.513.512,68

CC23
15.904.511,32
19.972.277,27
24.378.444,64
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Crescimento
Acumulado
2014-16

(11,39%)
25,62%
31,89%
62,84%
(3,56%)
(20,43%)
0,55%
23,56%
25,19%
49,79%
5,93%
54,92%
12,34%
41,35%
27,44%
53,73%
8,01%
17,38%
(26,36%)
45,97%
12,75%
1,93%
53,28%

A Tabela 6 revela que a cooperativa com o maior volume de operações de créditos com
seus associados é a Agrocredi, de Guaxupé (CC16), seguida pela Credivass, da cidade
de São Gonçalo do Sapucaí (CC2). Observam-se também grandes diferenças no
desempenho em relação às operações de crédito. As que mais se destacaram
positivamente foram: Acicredi, da cidade de Guaxupé (CC4); Credigrande, de Lavras
(CC12); Agrocredi, de Guaxupé (CC16); Credisavi, de São Vicente de Minas (CC23); e,
Credinter, de Guaranésia (CC10). Negativamente, destacam-se: a Belcredi, da cidade
de Boa Esperança (CC1); a Credmalhas, de Monte Sião (CC6); e, a Credcam, de
Campos Gerais (CC19).
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As sobras ou perdas representam o valor que será acrescido ou reduzido ao Patrimônio
Líquido. Representam a evolução ou não do valor investido inicialmente pelos
associados e, em última análise, o valor residual entre receitas e despesas (Tabela 7).

Tabela 7
Sobras ou Perdas das Cooperativas do Sul de Minas Gerais: 2014-16 (em reais)
Ident.*

2014

2015

2016

CC1

1.855.046,65

1.941.149,01

2.450.946,16

CC2

4.257.671,35

3.868.432,46

2.475.080,16

CC3

1.409.448,01

1.775.746,21

1.405.352,04

CC4

632.726,90

312.005,02

681.727,45

CC5

296.946,50

380.017,97

475.308,19

CC6

338.678,65

(375.810,42)

478.682,88

CC7

586.680,80

130.917,44

355.189,47

CC8

2.144.157,30

2.318.984,21

3.729.605,62

CC9

6.172.443,33

6.841.490,39

8.726.596,26

CC10

1.887.426,74

2.146.685,89

(1.761.379,05)

CC11

2.602.395,68

2.501.045,32

3.580.634,24

CC12

(246.572,88)

(112.876,89)

9.919,59

CC13

2.093.666,36

2.847.643,36

3.677.242,33

CC14

7.727.111,85

7.401.872,59

12.751.753,72

CC15

350.849,14

448.467,89

446.279,21

CC16

17.079.981,49

29.736.877,67

39.198.792,63

CC17

771.821,31

1.030.596,35

511.798,71

CC18

557.606,17

624.122,25

392.481,55

CC19

952.571,29

1.565.434,47

2.235.104,28

CC20

883.744,78

1.900.010,12

1.365.338,76

CC21

(450.476,18)

494.523,68

1.554.910,16

CC22

530.234,31

533.035,64

(208.613,14)

CC23
1.030.609,35
1.045.785,13
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

668.589,27

SP/AT
2016

0,97%
0,20%
0,87%
0,84%
1,14%
0,51%
0,33%
0,95%
0,94%
(0,26%)
1,15%
0,01%
1,54%
0,94%
1,58%
1,36%
0,28%
0,30%
1,89%
0,47%
0,51%
(0,30%)
0,54%

Em cada um dos anos analisados, duas cooperativas incorreram em perdas:
Credigrande, da cidade de Lavras (CC12), e Unicred de Varginha (CC21), em 2014;
Credigrande, de Lavras (CC12) e Credmalhas, de Monte Sião (CC6), em 2015; e,
Credinter, de Guaranésia, e Cooperosa, de Alterosa, em 2016.
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Em volumes absolutos, as três que mais se destacaram foram a Agrocredi, de Guaxupé
(CC16), a Credivar, de Varginha, e a Nosso crédito, de São Sebastião do Paraíso.

Ao se analisar a rentabilidade do ativo (SP/AT), data base 2016, descortinam-se como
as de melhor desempenho: Credcam, de Campos Gerais (CC19); Coopoços, de Poços
de Caldas (CC15); Credicarmo, de Carmo do Rio Claro (CC13); Agrocredi, de Guaxupé
(CC16); Credialp, de Alpinópolis (CC11); e, Credfenas, de Alfenas (CC5).

4.2 Análise da eficiência das cooperativas de crédito do Sul de Minas

Nesta seção são analisados os resultados obtidos com o uso da Análise Envoltória de
Dados, tendo sido empregado o modelo VRS orientado para minimizar insumos,
conforme especificado na equação (2). São consideradas eficientes as cooperativas
que apresentam escore de 100%. A partir da identificação das cooperativas eficientes
e ineficientes da amostra são elencadas também as cooperativas modelo ou
benchmark para aquelas que não conseguiram alcançar escore de 100%. Em
seguida, procede-se a uma análise das folgas nos insumos e das trajetórias que
poderão ser percorridas para que as cooperativas ineficientes se tornem eficientes. E,
finalmente, testam-se algumas hipóteses explicitadas no capítulo de metodologia, em
relação aos níveis de eficiência estimados.

Dentre as cooperativas de crédito analisadas, 14 foram classificadas como eficientes no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, 13 em 31 de dezembro de 2015 e 11
em 31 de dezembro de 2016 (Tabela 8).
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Tabela 8
Níveis de Eficiência das Cooperativas de Crédito do Sul de Minas (em %)
Ident.*

2014

2015

CC1

100,00

CC2

100,00

CC3

100,00

CC4

96,45

CC5

79,14

CC6

100,00

CC7

74,41

CC8

71,84

CC9

100,00

CC10

86,64

CC11

100,00

CC12

88,00

CC13

100,00

CC14

100,00
100,00
100,00
80,83
100,00
100,00
88,06
100,00
83,82
100,00

CC15
CC16
CC17
CC18
CC19
CC20
CC21
CC22

2016

100,00
100,00
100,00
60,91
100,00
75,94
70,01
78,27
100,00
100,00
97,69
100,00
100,00
92,62
100,00
100,00
74,05
89,91
100,00
100,00
97,33
84,67
100,00

CC23
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

100,00
99,80
82,82
61,23
100,00
64,50
50,32
96,57
100,00
97,47
100,00
100,00
100,00
89,31
100,00
100,00
63,86
83,54
100,00
88,07
100,00
67,19
100,00

A Tabela 8 mostrou que apenas cerca da metade das cooperativas da amostra podem
ser consideradas eficientes no período analisado. Ademais, nem todas conseguiram
manter esse padrão ao longo do tempo, o que revela a importância do tema eficiência e
competitividade nessa indústria.

A partir dos escores obtidos, identificou-se que apenas 7 cooperativas mantiveram essa
condição nos três períodos analisados: Belcredi, da cidade de Boa Esperança (CC1);
Nosso crédito, de São Sebastião do Paraíso (CC9); Credicarmo, de Carmo do Rio Claro
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(CC13); Coopoços, de Poços de Caldas (CC15); Agrocredi, de Guaxupé (CC16);
Credcam, de Campos Gerais (CC19); e, Credisavi, de São Vicente de Minas (CC23).

A Figura 18 elenca as cooperativas de pior desempenho, ou seja, aquelas que não
conseguiram 100% de eficiência, no período analisado.

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2014
CC4
CC5
CC7
CC8
CC10
CC12
CC17
CC20
CC22

2015
CC4
CC6
CC7
CC8
CC11
CC14
CC17
CC18
CC21
CC22

2016
CC2
CC3
CC4
CC6
CC7
CC8
CC10
CC14
CC17
CC18
CC20
CC22

Figura 18 – Cooperativas ineficientes da amostra.
Nota: A identificação das cooperativas encontra-se na figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

As cooperativas que figuraram como ineficientes nos três períodos, não apresentando
nenhum sinal de recuperação, foram: Acicredi, da cidade de Guaxupé (CC4); Sul de
Minas, de Itajubá (CC7); Copersul, de Três Pontas (CC8); Credisucesso, de Bom
Sucesso (CC17); e, Cooperosa, de Alterosa (CC22).

Procurou-se analisar a dinâmica dos níveis de eficiência no período analisado, para
verificar se a tendência ocorre na direção de maior ou de menor eficiência (Tabela 9).
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Tabela 9
Ganhos e Perdas de Eficiência das Cooperativas de Crédito do Sul de Minas (em %)
Ident.*

2014

2015

2016

Tendência

CC1

100,00

100,00

100,00

------

CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7

100,00
100,00
96,45
79,14
100,00
74,41

100,00
100,00
60,91
100,00
75,94
70,01

99,80
82,82
61,23
100,00
64,50
50,32

↓
↓
↓
↑
↓
↓

CC8
CC9
CC10
CC11
CC12
CC13

71,84
100,00
86,64
100,00
88,00
100,00

78,27
100,00
100,00
97,69
100,00
100,00

96,57
100,00
97,47
100,00
100,00
100,00

↑
-----↑
----↑
------

CC14
CC15
CC16
CC17
CC18
CC19

100,00
100,00
100,00
80,83
100,00
100,00

92,62
100,00
100,00
74,05
89,91
100,00

89,31
100,00
100,00
63,86
83,54
100,00

↓
----------↓
↓
------

CC20
88,06
100,00
88,07
CC21
100,00
97,33
100,00
CC22
83,82
84,67
67,19
CC23
100,00
100,00
100,00
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

----------↓
------

A partir da observação da Tabela 9, verifica-se que as cooperativas de crédito do Sul de
Minas exibiram tendências de ganhos ou perdas de eficiência de forma distinta. Cerca
de 4 (quatro) cooperativas de crédito apresentaram sinais de recuperação de eficiência,
de um período para o outro, o que corresponde a cerca de 17% da amostra. Nesse perfil
encontram-se as Cooperativas Credfenas, da cidade de Alfenas (CC5), Copersul, de
Três Pontas (CC8), Credinter, de Guaranésia CC10), e Credigrande, de Lavras (CC12).

Comportamento distinto foi observado em 8 (oito) cooperativas, correspondentes a 35%
das cooperativas da amostra, que exibiram tendência de queda da eficiência. Ressaltase que 11 (onze) cooperativas (48% da amostra) não apresentaram mudanças dignas
de nota quanto ao nível de eficiência relativa no período (Tabela 12).
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Para melhor entendimento dos escores de eficiência estimados, procurou-se analisar a
amostra descritivamente, assim como o fizeram Abel (2000) e Aguiar (2015), em seus
respectivos estudos, utilizando DEA. Os resultados obtidos estão apresentados na
Tabela 10.

Tabela 10
Análise descritiva dos escores de eficiência: cooperativas de crédito do Sul de Minas
Variáveis Descritivas

2014

2015

2016

Média

0,9344

0,9223

0,8889

Desvio padrão

0,0953

0,1200

0,1598

Intervalo

0,2816

0,3909

0,4968

Mínimo

0,7184

0,6091

0,5032

Máximo

1,0000

1,0000

1,0000

Coeficiente de variação

0,1020

0,1301

0,1798

Fonte: Elaborado pelo autor.

As estatísticas descritivas, que confirmam as conclusões derivadas da Tabela 9,
revelam que, em geral, no período analisado houve piora no nível de eficiência das
Cooperativas de Crédito do Sul de Minas, pois o nível médio de eficiência reduziu-se,
de 0,9344, para 0,8889. Ademais, o desvio padrão aumentou de 0,0953 para 0,1598.
Como consequência, o coeficiente de variação subiu de 0,1020 para 0,1798 no
período, o que indica maior dispersão dos níveis de eficiência das cooperativas da
amostra.

4.3 Cooperativas de crédito benchmarks da amostra
A partir da identificação das cooperativas eficientes e ineficientes da amostra, é
interessante identificar quais delas poderiam ser modelos ou benchmark, em relação
àquelas que não conseguiram alcançar escore de 100%.
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Benchmarks

Cooperativas de crédito ineficientes

CC1

CC9

CC11

CC13

CC4

CC14

CC15

X

CC18

CC19

X

CC5

X

CC7

X

CC8

X

CC10

X

X
X
X

X

X

CC12

X

CC17

X

CC20

X

CC22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Figura 19 – Cooperativas de crédito Benchmarks para o ano de 2014
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em 2014, das 14 cooperativas de crédito que figuraram como eficientes, apenas 8
foram eleitas como modelo para outras cooperativas, e as que mais poderiam servir
de benchmark foram a Belcredi, da cidade de Boa Esperança (CC1), e a Coopoços,
de Poços de Caldas (CC15), seguidas pela Credcam, de Campos Gerais (CC19).
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Figura 20 – Cooperativas de crédito Benchmarks para o ano de 2015
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em 2015, verifica-se que a cooperativa de crédito Coopoços, da cidade de Poços de
Caldas (CC15), seria a maior referência para os seus pares ineficientes. É
interessante notar que a cooperativa Credibelo, de Campo Belo (CC20), que figurava
como ineficiente no ano de 2014, descortinou-se como modelo para as cooperativas
Credisucesso, de Bom Sucesso (CC17), e Crediguapé, de Guapé (CC18) obterem
maior níveis de eficiência (Figura 20).
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Figura 21 – Cooperativas de crédito Benchmarks para o ano de 2016
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Em 2016, verifica-se que as cooperativas de crédito que emergiram como benchmark
foram: a Credisavi, de São Vicente de Minas (CC23), e a Coopoços, da cidade de
Poços de Caldas (CC15). Em relação ao número de referências que cada cooperativa
ineficiente apresenta para atingir a eficiência técnica, a com maior quantidade de
benchmarks é a Crediguapé, de Guapé (CC18). Por outro lado, as com a menor
quantidade de benchmarks são a Credmalhas, de Monte Sião (CC6), a Sul de Minas,
de Itajubá (CC7), e a Unicred, de Varginha (CC22).
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4.4 Folgas nos insumos e trajetórias para eficiência do sistema cooperativo
regional
A partir da identificação dos benchmarks, procedeu-se à análise das folgas e das
trajetórias aos alvos, que poderão fazer com que as cooperativas ineficientes tornemse eficientes. Como o modelo adotado para esta análise foi o VRS, orientado a
diminuir insumos, as variáveis produtos se mantêm fixas.
Para evitar a apresentação, neste trabalho, de um grande número de informações
retratando os três anos, apontam-se, na Tabela 11, apenas a quantificação das folgas
e os alvos para o último ano da série analisada.

Tabela 11
Folgas nos insumos no sistema cooperativo de crédito do Sul de Minas: Dados de
2016 (em reais)
AT

PE

CC2
CC3

-

-

CC4
CC6
CC7
CC8
CC10
CC14

-

-

43.506,32
43.230,54
27.629,73

60.128.119,46 76.679.176,21
5.695.419,24 -

Insumos
DT
DNA
19.978.146,23 5.777.047,60
1.504.013,03
1.829.864,87
3.541.827,39
7.116.472,10
26.475.292,18

254.051,12
362.596,41
610.530,30
206.956,97
4.999.631,18
6.787.377,45

CC17
7.132.598,15 CC18
325.130,07 CC20
144.274,65
4.200.224,59
125.722,69 CC22
640.064,22
4.841.791,15
1.211.619,76
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

DA
4.200.337,57
114.596,19
598.111,93
428.646,77
58.143,82
780.854,08
2.123.553,52
10.287.568,79
316.329,19

95.216,62

Nota-se que os insumos que deverão ser ajustados na maioria das cooperativas
ineficientes dizem respeito aos Depósitos Totais (DT), Despesas Não Administrativas
(DNA), Despesas Administrativas (DA) e, em menor intensidade, Perdas Estimadas
(PE). Essa importante variável de desempenho (negativo) figura como muito
relevante, pois compromete os níveis de eficiência da Cooperativa Credinter, de
Guaranésia (CC10). Em duas cooperativas (Copersul – CC8 e Credinter – CC10),
identificaram-se volumes dos ativos muito elevados, tendo em vista os resultados
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alcançados (operações de crédito e sobras). Por conseguinte, houve a sugestão de
adequação dessa variável. A cooperativa Crediguapé, de Guapé (CC18), apresenta
folga apenas nas Despesas Não Administrativas – DNA, o que leva a pressupor um
caminho mais fácil para alcançar eficiência.
A Tabela 12 retrata o padrão ótimo, que pode levar as cooperativas ineficientes aos
níveis mais altos de eficiência técnica. Portanto, os alvos são decorrentes de uma
combinação linear dos insumos e dos produtos das cooperativas eficientes que
servem de benchmarks para as ineficientes.

Tabela 12
Alvos dos insumos para o sistema cooperativo de crédito do Sul de Minas: Dados de
2016 (em reais)
AT

PDD

Insumos
DT

DNA

DA

1.259.821.804,77
133.226.917,33
49.726.788,96
60.336.003,64

6.984.963,15
1.029.248,89
277.046,20
402.273,98

219.108.605,32
28.372.342,21
6.923.022,11
6.470.602,35

21.004.510,79
3.654.516,98
1.022.457,74
1.328.713,44

11.943.721,24
3.193.608,05
1.435.349,37
1.695.414,55

54.609.170,01
318.623.431,53
594.525.483,72
1.213.180.370,67
116.519.545,87
109.700.858,01

346.881,09
926.056,11
3.817.531,46
7.124.831,20
630.589,36
361.544,12

5.429.303,40
63.920.678,27
91.373.641,80
195.605.686,28
15.819.645,93
15.983.940,26

1.148.468,77
5.685.078,62
9.258.158,39
18.432.869,49
2.396.311,99
1.939.404,25

1.567.267,38
3.436.382,10
5.873.270,04
10.442.682,88
2.460.194,66
1.980.645,49

257.843.373,74 1.793.064,42
38.755.936,87
4.909.914,75
CC22
46.518.961,29
268.628,41
3.958.276,57
893.839,94
Notas: * A identificação das cooperativas encontra-se na Figura 15.
Fonte: Elaborado pelo autor.

3.808.531,60
1.386.235,87

CC2
CC3
CC4
CC6
CC7
CC8
CC10
CC14
CC17
CC18
CC20

Ao contrastar os volumes observados das variáveis insumos com os fornecidos pela
otimização gerada pela DEA para cada uma das cooperativas, verifica-se que o
alcance de eficiência relativa exigiria fortes ajustes, envolvendo cortes de despesas
administrativas e não administrativas, menores níveis de perdas estimadas e redução
no volume de depósitos e de ativos.
Uma alternativa é trabalhar, não com a redução de insumos, haja vista os propósitos
de uma cooperativa, mas com o aumento da produção, um caminho para aumentar o
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volume de operações de crédito e o resultado financeiro. Entretanto, esta dissertação
não foi direcionada para essa alternativa de ajustes, visto que para isso deveria ser
estimado modelo cujo objetivo fosse maximizar os produtos (saídas), mantendo-se
constantes os insumos (entradas).
Na seção 3.4, que trata dos procedimentos metodológicos, foram apresentadas as
variáveis de análise empregadas nesta dissertação, e foram elencados os
comportamentos esperados de eficiência em relação aos volumes dessas variáveis.
Vilela, Nagano e Merlo (2007), por exemplo, postulam que as cooperativas de crédito
com maior quantidade de ativos têm mais facilidade para obter maiores escores de
eficiência. Para Lima e Amaral (2011) e Tabak, Krause e Portella (2005), as
cooperativas com maior capacidade de obtenção de recursos para alavancar as
atividades de empréstimo são mais competitivas. Por sua vez, Souza e Macedo (2009)
identificaram que as despesas operacionais guardam uma correlação negativa com a
eficiência.
Procurou-se verificar se essas hipóteses são confirmadas pelos resultados de eficiência
obtidos para as Cooperativas de Crédito do Sul de Minas (Tabela 13).
Tabela 13
Correlação entre escores de eficiência e variáveis patrimoniais e de resultados:
Cooperativas de Crédito do Sul de Minas: Dados de 2016
Variável

Coeficiente de Correlação
Pearson*

Ativo Total

0,288

Coeficiente de Correlação
Spearman*
0,200

Depósitos

0,314

0,285

Despesas Operacionais

0,165
0,217
Nota: * Os coeficientes de correção não são estatisticamente significativos no nível de 10%.
Fonte: Dados da pesquisa.

E possível observar, na Tabela 13, que há uma relação positiva entre os indicadores
de eficiência e o volume do ativo total e dos depósitos. Contudo, os coeficientes de
correlação não apresentaram significância estatística (P-value acima de 10%).
Ademais, não foi observada relação inversa entre despesas operacionais e níveis de
eficiência, e o coeficiente de correlação exibiu um valor positivo entre essas variáveis,
mas sem significância estatística. Em suma, as hipóteses elencadas por alguns
autores, como com Vilela, Nagano e Merlo (2007), Lima e Amaral (2011), Tabak,
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Krause e Portella (2005) e Souza e Macedo (2009), não foram confirmadas pelo
emprego de dados estimados para as Cooperativas de Crédito do Sul de Minas.
5 Considerações Finais
As cooperativas de crédito surgiram sob preceitos comunitários estabelecidos e, dentre
seus objetivos, destacam-se o acesso mais fácil ao crédito e a redução dos custos dos
financiamentos direcionados aos cooperados. Nessa perspectiva, não constitui objeto
principal da organização a busca do lucro. Contudo, as cooperativas não podem
descuidar dos níveis de eficiência e competitividade da organização, que são
necessários para a obtenção de resultados consistentes ao longo do tempo. A
sustentabilidade econômico-financeira da organização demanda a apuração dos
resultados e da eficácia de sua atuação, e o conhecimento dos níveis de eficiência
afigura-se como importante instrumento de gestão.

Não se observa, de forma geral, a aderência a essas práticas por parte dos gestores
das cooperativas de crédito brasileiras. Esta dissertação, aliando-se a trabalhos
acadêmicos realizados para outras regiões, foi desenvolvida para suprir uma lacuna
no que diz respeito à análise de eficiência das Cooperativas de Crédito Singulares e
Clássicas do Sul de Minas Gerais. A amostra objeto da análise foi composta de 23
(vinte e três) cooperativas, e os dados foram obtidos do site do Bacen, reportando-se
ao período 2014-2016.

Foi selecionado como instrumental de análise a DEA, empregando-se o modelo de
retornos variáveis de escala com a orientação para minimizar os insumos utilizados.
Como variáveis de saída foram eleitos os resultados anuais da atividade
(sobras/perdas) e o volume de créditos concedidos, haja vista os referidos objetivos
de uma cooperativa de crédito. Tendo em vista a literatura disponível sobre o tema,
foram considerados como insumos para alcançar os resultados o volume de ativos,
os depósitos, as despesas administrativas e não administrativas e os níveis de
provisão para devedores duvidosos. O modelo permitiu estimar os escores de
eficiência das várias cooperativas nos anos selecionados, estabelecer benchmarks
para aquelas classificadas como ineficientes e quantificar as sobras dos vários
insumos.
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O atual e conturbado cenário econômico e político do País reflete-se nos negócios,
prejudicando os níveis de eficiência e de geração de valor pelas empresas. Não por
acaso, notou-se que no período analisado houve uma queda considerável na
eficiência das cooperativas de crédito do sul do Estado de Minas Gerais.

Dentre as 23 (vinte e três) cooperativas de crédito analisadas, apenas a metade se
mostrou eficiente, fato este que reflete uma fragilidade do sistema, o que demanda ações
concretas para corrigir tal distorção. As cooperativas que conseguiram atingir o nível
mais alto de eficiência nos três anos analisados foram: Belcredi, da cidade de Boa
Esperança; Nosso crédito, de São Sebastião do Paraíso; Credicarmo, de Carmo do Rio
Claro; Coopoços, de Poços de Caldas; Agrocredi, de Guaxupé; Credcam, de Campos
Gerais; e, Credisavi, de São Vicente de Minas. Por outro lado, 5 (cinco) cooperativas
foram classificadas como ineficientes em todo o período: Acicredi, da cidade de
Guaxupé; Sul de Minas, de Itajubá; Copersul, de Três Pontas; Credisucesso, de Bom
Sucesso; e, Cooperosa, de Alterosa.

Quanto ao padrão de eficiência ao longo do período, foi observado que apenas uma
minoria (4) mostrou sinais de recuperação de eficiência: Credfenas, da cidade de
Alfenas; Copersul, de Três Pontas; Credinter, de Guaranésia; e, Credigrande, de Lavras.
Situação distinta foi apresentada por 8 cooperativas (35% da amostra), que exibiram
tendência de queda da eficiência. Ressalte-se que 11 cooperativas (48% da amostra)
não apresentaram mudanças dignas de nota, quanto a esse indicador.

O estudo identificou, também, as cooperativas que serviriam de modelo para as
ineficientes. Em 2014, das 14 cooperativas de crédito que figuram como eficientes, 8
foram selecionadas como benchmarks para os seus pares. Em 2015 o número subiu
para 11 cooperativas, recuando um pouco em 2016, ano em que 9 cooperativas
poderiam ser usadas como modelo para melhorar a eficiência do sistema.

Por fim, buscou-se quantificar as folgas e analisar as trajetórias de ajustamento nos
volumes dos insumos, para que as cooperativas de crédito alcançassem níveis de
eficiência compatíveis com os benchmarks.
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Das análises emergiu a informação de que os insumos que devem ser ajustados na
maioria das cooperativas ineficientes dizem respeito aos Depósitos Totais, Despesas
não Administrativas, Despesas Administrativas e, em menor intensidade, Provisão
para Devedores Duvidosos e o Ativo Total.

Em suma, os resultados alcançados por esta dissertação atenderam aos objetivos
delineados no capítulo introdutório e revelaram que o sistema cooperativo de crédito
do Sul do Estado de Minas Gerais, para cumprir plenamente seus objetivos, precisa
melhorar a eficiência produtiva, alocando melhor os recursos escassos.

As limitações desta pesquisa estão em três pontos. Primeiro, a metodologia DEA
analisa a eficiência relativa das unidades, e no presente exercício os benchmarks
selecionados fazem parte da própria amostra regional. Ressalta-se, contudo, que esse
padrão, geralmente adotado nos vários estudos, foi empregado naqueles resenhados
nesta dissertação. Segundo, foi utilizado apenas o modelo VRS orientado a insumos;
o ajustamento processa-se com redução deles, e são mantidos constantes os
produtos. Assim, sugere-se, para estudos futuros, a adoção do modelo orientado a
produtos, caso em que os insumos são mantidos constantes e o ajustamento decorre
de maiores níveis de produção. Terceiro, a pesquisa usou apenas variáveis
financeiras que são de mais fácil acesso, evitando-se custos no levantamento de
dados. O pesquisador acredita, no entanto, que a complementação do estudo, com
análise qualitativa, por exemplo, avaliação do quadro de funcionários contemplando
sua qualificação e envolvimento com o negócio, e com análise do perfil dos gestores,
ressaltando sua experiência, nível de formação acadêmica e tempo dedicado às
atividades da cooperativa, poderia trazer importantes contribuições à análise da
eficiência produtiva.
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