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RESUMO 

Esta tese tem como objetivo verificar, se as boas práticas de governança corporativa 

influenciam no desempenho das Cooperativas de Crédito no Brasil, por meio da análise 

das demonstrações contábeis e de uma pesquisa estruturada. No decorrer da pesquisa, 

diante dos dados disponíveis nos limitamos, num primeiro momento, a estabelecer os 

fatores determinantes do desempenho das cooperativas de crédito analisadas utilizando 

como variável dependente as “sobras” e das variáveis independentes que apresentaram 

maior grau de significância como o patrimônio liquido, o ativo permanente, as 

operações de crédito e arrendamento mercantil, as receitas operacionais, as receitas de 

prestação de serviços e as despesas administrativas. Este segmento tem se caracterizado, 

nos últimos anos, pelo crescimento e pela mudança no seu perfil e estão entre as 

instituições financeiras menos estudadas. Além disso, vem sofrendo mudanças 

normativas importantes pelo Banco Central que objetiva evitar o conflito de agência e 

aumentar a participação das cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional. No 

cooperativismo de crédito os sócios são dispersos e têm pouco benefício em 

acompanhar de perto a atuação do gestor onde os gestores têm interesses diversos dos 

sócios, tais como propensão a risco e retorno esperado dispondo de mais informação 

sobre a organização. O cooperativismo de crédito tem sido um elemento propulsor da 

economia, preenchendo espaços não ocupados pelas instituições financeiras tradicionais 

em resposta ao fenômeno mundial da concentração promovendo o desenvolvimento 

econômico e social das comunidades onde atuam assegurando a manutenção de 

empregos nas comunidades e a oferta de produtos e serviços adequados às necessidades 

locais. Para a coleta das informações quanto ao porte e ao nível de governança 

utilizamos um questionário, cujas questões objetivaram verificar a existência dos itens 

estruturais que compõem uma base mínima para a existência da governança corporativa. 

A inspeção dos dados indicou um painel de dados dinâmico modelo Arellano-Bond, 

com estimação em dois passos, utilizando as variáveis independentes como 

instrumentos, com uma defasagem. Utilizamos uma amostra com 2.480 observações, 

para um intervalo de tempo de 5 anos, compreendendo o período de 2010 a 2014, num 

total de 742 cooperativas, com omissões de informações caracterizando um painel 

desbalanceado. Os dados das cooperativas foram segmentados para os testes de robustez 

do modelo considerando a amostra completa, as cooperativas com o PL menor que R$ 1 

milhão; entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões; entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões; 

acima de R$ 100 milhões e com a amostra balanceada que se referiu somente às 

cooperativas com informações para todos os anos. O trabalho contribuiu para a 

aplicação de metodologia apoiada em painel dinâmico para análise possibilitando a 

identificação dos fatores determinantes do desempenho das cooperativas a partir das 

variáveis estabelecidas. 

 

 

Palavras-Chave: cooperativas de crédito, governança corporativa, conflito de agência, 

risco, desempenho. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to determine if the good corporate governance practices influence the 

performance of Credit Unions in Brazil, through the analysis of financial statements and 

a structured search. During the search, given the available data that limit ourselves, at 

first, to establish the determinants of performance of credit unions analyzed using as 

dependent variable the "leftovers" and the independent variables with greater degree of 

significance as equity the fixed assets, credit and leasing operations, operating revenues, 

revenues from services and administrative expenses. This segment has been 

characterized in recent years by growth and change in its profile and are among the least 

studied financial institutions. Moreover, it has undergone major regulatory changes by 

the Central Bank that aims to prevent the agency conflict and increase the participation 

of credit unions in the financial system. The credit union members are dispersed and 

have little benefit in closely monitor the manager's performance where managers have 

different interests of members, such as propensity to risk and expected return providing 

more information on the organization. The credit union has been an element driver of 

the economy, filling spaces not occupied by traditional financial institutions in response 

to the global concentration phenomenon promoting economic and social development 

of the communities where they operate ensuring the maintenance of jobs in the 

communities and the provision of goods and services tailored to local needs. To collect 

information on the size and the level of governance we used a questionnaire, whose 

questions aimed to verify the existence of structural items that make up a minimal basis 

for the existence of corporate governance. The inspection of the data indicated a 

dynamic panel data Arellano-Bond model estimated in two steps, using the independent 

variables as instruments, with a lag. We used a sample unbalanced panel of 2,480 

observations from 2010 to 2014, a total of 742 cooperatives. Data from cooperatives 

were targeted for model robustness check considering the full sample, the co-operatives 

in PL less than R $ 1 million; between R $ 1 million and R $ 10 million; between R $ 10 

million and R $ 100 million; above R $ 100 million and the balanced sample that 

referred only to cooperatives with information for each year. The work contributed to 

the literature by implementaring a specific methodology supported in dynamic panel for 

analysis and by identifying the factors determines the performance of cooperatives from 

the set of variables. 

 

 

Keywords: credit unions, corporate governance, agency conflict, risk, corporate 

performance.  
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INTRODUÇÃO 

O cooperativismo é um instrumento de organização econômica da sociedade. Criado na 

Europa no século XIX e caracteriza-se como uma forma de ajuda mútua através da 

cooperação e da parceria. A sociedade cooperativa é uma associação autônoma de 

pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas necessidades econômicas, sociais e 

culturais em comum, por meio de uma empresa de propriedade conjunta e de gestão 

democrática (SICREDI, 2010). 

 

As cooperativas de crédito, foram criadas para oferecer soluções financeiras, 

constituindo-se num  importante instrumento para que seus associados tenham acesso a 

produtos e serviços adaptados às suas necessidades de investimento e financiamento. 

Ventura e Soares (2009) destacam que por se tratar de inciativas promovidas 

diretamente pelos cidadãos, torna-se fator de desenvolvimento sustentado para o local, 

especialmente na formação de poupança e no financiamento de iniciativas empresariais, 

promotoras de evidentes benefícios sociais pela geração de empregos e pela distribuição 

de renda. 

 

O cooperativismo de crédito tem sido um elemento propulsor da economia, 

principalmente na Europa, especialmente na Alemanha e Bélgica. Em outros países 

como o Canadá, o cooperativismo de crédito preenche espaços não ocupados pelas 

instituições financeiras tradicionais em resposta ao fenômeno mundial da concentração.  

 

Na América Latina, o cooperativismo de crédito teve início em 1902, na localidade de 

Linha Imperial, município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, pelas mãos do 

padre suíço Theodor Amstad e tem contribuído para o crescimento econômico local 

mantendo os empregos nas pequenas cidades com serviços mais especializados à 

comunidade (Pinheiro, 2008). 

 

As Cooperativas existem no Brasil desde o século XIX. Movidas por uma filosofia de 

vida e por um modelo socioeconômico capaz de unir as pessoas visando o 

desenvolvimento econômico e bem-estar social, as Cooperativas tornaram-se parte 
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relevante do tecido empresarial e financeiro brasileiro. Nesta longa linha do tempo 

souberam adaptar-se e cresceram trazendo prosperidade aos seus Cooperados e às 

comunidades onde vivem e atuam (IBGC, 2012). 

 

As cooperativas passaram a contar com proteção de um código específico e mais 

completo, que estabeleceu a Política Nacional de Cooperativismo disciplinando de 

forma mais adequada e favorecendo o seu crescimento. O seu regime jurídico foi 

regulamentado pela Lei 5764/71, que definiu esse tipo de organização como uma 

sociedade de pessoas, com natureza jurídica própria, de natureza civil, não sujeita à 

falência, constituída para fornecer crédito, captar depósitos e prestar serviços aos seus 

associados. Por serem consideradas instituições financeiras pela Lei 4.595/64 e, 

portanto, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, seu funcionamento e 

regulamentação são definidos pelo Conselho Monetário Nacional e sua fiscalização 

exercida pelo Banco Central do Brasil. 

 

A atual organização do sistema de cooperativas no Brasil tem na Resolução no 1.914, de 

11 de março de 1992, do Conselho Monetário Nacional (CMN) o marco que deu início 

a um processo mais consistente de estruturação e consolidação dessas entidades. O 

sistema está estruturado em três níveis de atuação: no primeiro, as cooperativas 

singulares ou de 1º. grau, prestando serviços diretamente aos seus associados; no 

segundo, atuam as cooperativas centrais, organizando os serviços econômicos e 

assistenciais de interesse das cooperativas singulares filiadas; e, no terceiro, atuam as 

confederações, que orientam e coordenam as atividades das cooperativas centrais. 

 

O Cooperativismo de crédito se baseia em 7 (sete) princípios universais que são: a) 

Adesão voluntária e livre; b) Autonomia e independência; c) Interesse pela comunidade; 

d) Gestão democrática; e) Educação, formação e informação; f) Participação econômica 

dos membros; e, g) Intercooperação (OCB, 2011).  

 

As cooperativas de crédito são agentes que promovem o desenvolvimento econômico e 

social das comunidades onde atuam assegurando a manutenção de empregos nas 

comunidades e a oferta de produtos e serviços adequados às necessidades locais. O 
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cooperativismo de crédito no Brasil reúne mais de 5,5 milhões de associados e 1.154 

cooperativas de crédito em 2013, segundo dados do Banco Central.  

 

Segundo o WOCCU (Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito), em seu “2013 

Statistical Report”, existiam no mundo 56.904 cooperativas de crédito em 103 países, 

totalizando cerca de 210 milhões de associados. Os dados consolidados foram 

apresentados no World Credit Union Conference realizado no mês de julho de 2014 na 

Austrália. Consta também que 8% da população economicamente ativa do mundo é 

associada a uma cooperativa de crédito (Tabela 1).  

 

Tabela 1 Dados estatísticos do cooperativismo financeiro mundial (Woccu) 

 

 

O cooperativismo de credito tem como pressupostos o modelo de crescimento 

autossustentável, onde a base do desenvolvimento se firma na organização das pessoas. 

Isso propicia às cooperativas incentivarem o empreendedorismo e criarem 

oportunidades de negócio promovendo o crescimento, a educação e o fortalecimento de 

cada região em que estão presentes. Os resultados gerados pelas sociedades 

cooperativas são repassados aos associados, que são os donos do negócio e participam 

da gestão do empreendimento. Esse resultado é chamado de sobra/perda e é 

proporcionalmente distribuído de acordo com o volume de operações que cada 

associado realizou durante o ano.  

 

http://cooperativismodecredito.coop.br/wp-content/uploads/2013/06/CoopCredMundial_Woccu_2013.jpg
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Entre os valores que asseguram a consolidação do cooperativismo de crédito estão a 

ajuda mútua, a solidariedade, a cooperação e princípios que incluem a adesão livre e a 

gestão democrática. Numa cooperativa de crédito, as decisões são compartilhadas e o 

que a maioria dos associados decide, por meio do voto, é realizado pela sociedade. No 

sistema cooperativista de crédito todos têm os mesmos direitos e obrigações 

(SESCOOP, 2003). 

 

Dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, baseados nos relatórios de dez/2013 

demonstram que as 1.154 cooperativas de crédito brasileiras, quando somadas, ocupam 

a 6ª posição entre as instituições financeiras de varejo do país, administrando 2,53% dos 

ativos totais. O volume de recursos administrados pelas cooperativas de crédito 

brasileiras atingiu R$ 166,2 bilhões em ativos em dez/2013, quando somados também 

os recursos administrados pelos Bancos Cooperativos Sicredi e Bancoob, instituições 

estas que atuam como braços financeiros das cooperativas de crédito dos Sistemas 

Sicredi e Sicoob (Tabela 2). 

 

Tabela 2 Participação do sistema cooperativista de crédito no SFN 

 

 

Quando analisada a participação das Cooperativas de Crédito nas operações de crédito o 

market share passa a 2,75%, totalizando R$ 75,4 bilhões em operações contratadas. As 

cooperativas de crédito demonstram estrutura patrimonial mais alta do que a dos 

bancos, sendo que os R$ 24,1 bilhões de Patrimônio Líquido das cooperativas 

representam 4,49% do patrimônio do Sistema Financeiro Nacional. Os dados indicam 

Instituição Financeira Ativos Totais

% de 

Ativos 

Totais

Depósitos
% de 

Depósitos

Patrimônio 

Líquido

% do 

Patrimônio 

Líquido

Operações de 

Crédido

% das 

Operações 

de Crédido

Banco do Brasil 1.218.525.361      18,55% 491.349.464     26,04% 70.537.212     13,10% 583.349.637     21,25%

Itaú 1.027.324.008      15,64% 282.591.653     14,97% 88.966.202     16,52% 350.693.120     12,78%

Caixa Econômica Federal 858.475.356         13,07% 361.055.188     19,13% 27.373.363     5,08% 485.487.787     17,69%

Bradesco 776.724.294         11,83% 219.022.884     11,61% 71.135.989     13,21% 290.645.062     10,59%

Santander 495.443.913         7,54% 134.467.027     7,13% 63.760.958     11,84% 195.090.085     7,11%

Cooperativas de Crédito** 166.244.582         2,53% 80.809.424       4,28% 24.171.363     4,49% 75.472.977        2,75%

HSBC 159.948.239         2,44% 55.003.829       2,91% 10.009.031     1,86% 53.740.961        1,96%

Safra 130.111.584         1,98% 10.180.197       0,54% 7.559.378       1,40% 45.713.543        1,67%

Citibank 54.297.355            0,83% 14.871.484       0,79% 6.851.341       1,27% 10.745.666        0,39%

Banrisul 53.114.488            0,81% 30.898.709       1,64% 5.148.638       0,96% 25.407.900        0,93%

Total do SFN 6.567.291.371      1.887.116.899 538.529.402  2.744.731.987  

Market Share das Instituições Financeiras Brasileiras* - base dez/2013

Fonte:  BACEN - 50  maiores bancos e consolidado do Sistema Financeiro nacional - posição de dez/2013

* Consideradas apenas as instituições financeiras de varejo (que possuem agências para atendimento aos clientes)

**Incluídos os Bancos Cooperativos
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que aproximadamente 5,7 milhões de brasileiros são associados a alguma cooperativa 

de crédito, existindo aproximadamente 5.000 pontos de atendimento cooperativo no 

país (BACEN, 2013). 

 

Nesse contexto, para avaliar a relação entre as boas práticas de governança e o 

desempenho das cooperativas de crédito, o estudo encontra-se organizado com o 

primeiro capítulo, representada pela introdução do assunto pesquisado destacando a 

relevância das cooperativas de crédito para o crescimento econômico e social.  O 

capítulo dois aborda o problema da pesquisa, a justificativa e os seus objetivos. O 

capítulo três descreve as cooperativas de crédito no contexto do sistema financeiro 

nacional demonstrando os aspectos diferenciadores de uma cooperativa de crédito em 

relação aos bancos e, também das questões da governança corporativa e sua razão de ser 

para as cooperativas de crédito. O capítulo quatro descreve os estudos sobre os 

principais conceitos e questões teóricas sobre a Governança Corporativa envolvendo os 

conflitos de agência, os riscos envolvidos e a assimetria de informação e os conflitos de 

agência em cooperativas de crédito. O capítulo cinco descreve os procedimentos 

metodológicos adotados estabelecendo o tipo de pesquisa quanto ao seu objetivo e 

quanto à abordagem do problema, a coleta e análise de dados, os sujeitos da pesquisa, a 

análise e tratamento e a organização dos dados da pesquisa, as variáveis selecionadas e 

o modelo geral de um painel de dados com destaque para o modelo de painel dinâmico 

Arellano-Bond. O capítulo seis apresenta o balanço dos dados e as comparações, a partir 

dos resultados com a estruturação dos painéis por faixa de patrimônio liquido 

previamente estabelecidos demonstrando a correlação da variável dependente (sobras) 

em relação às variáveis mais significantes definidas no estudo como o patrimônio 

liquido, o ativo total, o ativo permanente, as operações de credito, as receitas 

operacionais, as receitas com prestação de serviços e as despesas administrativas. 

Finalmente, apresentamos as conclusões a partir dos resultados observados nos painéis 

considerando apenas a relação entre a variável dependente e as variáveis mais 

significativas do modelo. 
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Capítulo 2 – PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS 

 

2.1 Considerações Iniciais 

Como sócios de uma cooperativa considera-se que os associados são agentes da boa 

governança, por intermédio da conscientização de suas responsabilidades legais, onde 

têm o dever fiduciário para com a administração de recursos dos poupadores, bem como 

com o capital social dos associados. 

 

Ventura e Soares (2009) destacam que como os usuários dos serviços das cooperativas 

de crédito são também os donos do negócio, assumem riscos e responsabilidades que 

extrapolam os dos usuários de outro tipo de instituição financeira. Os autores observam 

também que em decorrência do previsto no artigo 1.095 da Lei nr. 10.406\2002 (Novo 

Código Civil) e nos artigos 89 e 80 da Lei nr. 5.764\1971, o sócio de uma cooperativa 

passa a responder não somente pela parcela correspondente às quotas de capital por ele 

integralizadas, mas também pelos prejuízos porventura verificados, na proporção das 

operações que tiver realizado. O § 2º. do mencionado artigo do Código Civil reforça 

essa responsabilidade ilimitada dos sócios, ao estabelecer que “É ilimitada a 

responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente 

pelas obrigações sociais”. Além disso, o artigo 36 da Lei nr. 5.764\1971 estabelece que 

“A responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, 

perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do 

exercício em que se deu o desligamento”. 

 

 

As questões relacionadas à governança têm como objetivo criar as condições favoráveis 

para facilitar o processo de tomada de decisão de seus associados. Dentre esses 

objetivos estão a redução dos custos operacionais e potenciais conflitos de interesse. 

Com o crescimento do segmento das cooperativas de crédito e, principalmente, com a 

possibilidade de livre admissão de associados, será cada vez mais frequente o 

surgimento de conjuntos variados de interesses entre os associados de uma mesma 

cooperativa. Fontes Filho e Ventura (2009) asseveram que a tomada de decisão pela 

maioria pode ser origem para uma série de problemas futuros, tais como desmotivação 
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de um grupo específico de associados, desinteresse na participação e conflitos entre 

grupos. Afirmam ainda, que a melhoria das práticas de governança de uma cooperativa 

representa não apenas os benefícios individuais, mas também os de todo o segmento de 

cooperativas de crédito por melhorar a segurança, reduzir custos de fiscalização e 

controle, melhorar a imagem e fortalecer o espírito cooperativista da participação, ação 

coletiva e de pertencimento. Helmberger (1966) observa que a participação do 

cooperado no processo de gestão apresenta benefícios, uma vez que esse agente 

contribui com sua expertise nos negócios da organização. Entretanto, à medida que a 

cooperativa se torna complexa, a sua participação implica numa gestão "empobrecida". 

 

Paradoxalmente, o mesmo ambiente de solidariedade e confiança que fundamenta as 

cooperativas atua no sentido de ampliar o distanciamento do associado do controle 

estratégico. Ao confiar nos dirigentes, o associado reduz a percepção quanto à 

importância de sua participação. Além disso, da mesma forma que ocorre em empresas 

privadas com capital disperso, quando a percepção dos custos da participação nas 

decisões assembleares se mostra além dos possíveis benefícios capturados 

individualmente, desenvolver instrumentos que tornem mais efetiva a participação na 

governança das cooperativas de crédito é fundamental para sua sustentabilidade 

(FONTES FILHO e VENTURA, 2009). 

 

2.2 Problema de pesquisa 

No segmento do cooperativismo de crédito os sócios são dispersos
1
 e têm pouco 

benefício em acompanhar de perto a atuação do gestor, e os gestores têm interesses 

diversos dos sócios, tais como propensão a risco e retorno esperado, e dispõem de mais 

informação sobre a organização. Neste sentido, as boas práticas adotadas em um modelo 

de governança corporativa podem assegurar um melhor desempenho das cooperativas 

de crédito analisadas? 

 

                                                             
1 Segundo o critério da Bovespa, “estrutura dispersa” é quando não existe poder de controle definido, ou seja, não há a figura do acionista controlador 

do capital acionário. Para Bedicks (2008) a composição acionária está dispersa entre um grande número de acionistas, sem a existência de grupos de 

acionistas que tenham votado de forma conjunta nas últimas assembleias, bem como a inexistência de um acordo de acionistas. 
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Para responder esta questão, o trabalho procura avaliar o impacto da governança 

corporativa sobre o desempenho das cooperativas de crédito. No decorrer da pesquisa, 

diante dos dados disponíveis e dos resultados obtidos pelas análises, pretende-se  

estabelecer primeiramente os fatores determinantes do desempenho das cooperativas de 

crédito analisadas tendo como parâmetro as “sobras” como variável dependente. As 

sobras equivalem ao lucro liquido ajustado das empresas de capital aberto. 

 

2.3 Objetivo geral 

O objetivo geral da pesquisa é verificar, por meio da análise das demonstrações 

contábeis, os fatores que determinam o desempenho das cooperativas de crédito medido 

pelas sobras, e sua correlação como o nível de governança constituído por uma pesquisa 

estruturada. 

 

2.4 Objetivos específicos 

a) Verificar a existência de relação estatística significativa entre o desempenho medido 

pela variável dependente “sobras” e as variáveis independentes objeto da avaliação 

nesta pesquisa de acordo com as definições operacionais adotadas.  

b) Verificar a possibilidade de existência de relação estatística significativa entre as 

boas práticas de governança corporativa e o desempenho das cooperativas analisadas, de 

acordo com as definições operacionais adotadas para as variáveis dependente, 

independente e de controle. 

c) Investigar diferentes proxies que representem adequadamente a lucratividade e a 

rentabilidade das cooperativas de crédito como o ROE (Return on Equity), o ROA 

(Return on Assets) e o ROS (Return on Sales) respectivamente. 

d) Avaliar o nível de significância entre o desempenho e o nível de governança 

corporativa existente nos vários níveis observados das cooperativas de crédito por meio 

de seu Patrimônio liquido. 

 

O estudo será realizado por meio da análise dos dados extraídos das demonstrações 

contábeis das Cooperativas de Crédito num período de 05 anos e o formulário 

estruturado com as questões sobre governança será enviado para as respostas dos 

dirigentes das Cooperativas de crédito. 
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Na confecção do referido formulário, será observado o código de melhores práticas para 

o estudo do modelo de governança cooperativa, contemplando os seguintes pontos: 

 

a) um código de conduta para pautar as ações dos administradores com funções 

estratégicas e executivas, do Conselho Fiscal e dos empregados, no qual deverá estar 

registrado o posicionamento ético da cooperativa e sua aplicação nas atividades diárias. 

b) a normatização sobre as transações com partes relacionadas às quais devem estar 

documentadas e refletidas nas demonstrações financeiras e devem ser realizadas nas 

mesmas condições aplicáveis àquelas realizadas com os demais associados ou com 

qualquer outra organização. 

c) uma política de gestão de riscos que seja amplamente divulgada para o quadro 

funcional da cooperativa, documentando critérios e procedimentos, segregando áreas de 

enfoques conflitantes, como a de risco de crédito e a de concessão. 

d) a orientação para os administradores com funções executivas quanto a assegurar que 

os associados conheçam a situação financeira, o desempenho e as políticas de gestão e 

negócios da cooperativa, informando, de forma clara e com linguagem adequada, todos 

os fatos relevantes. 

e) a orientação para os administradores com funções executivas quanto ao 

estabelecimento de parâmetros para comparação com outras cooperativas, 

especialmente em temas como custos administrativos frente à receita, nível de 

exposição a riscos e índices de inadimplência. 

f) regras e normas claras de que o Conselho Fiscal deve ser órgão independente da 

administração da cooperativa, com o objetivo de fiscalizá-la como representante dos 

interesses dos associados. 

 

2.5 Justificativa 

Um dos motivadores deste trabalho reside na questão de que o segmento de crédito 

cooperativo brasileiro tem se caracterizado, nos últimos anos, pelo crescimento e pela 

mudança no seu perfil e estão entre as instituições financeiras menos estudadas. Além 

disso, o cooperativismo de crédito no Brasil vem sofrendo mudanças normativas 
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importantes que objetivam aumentar a participação das cooperativas de crédito no 

Sistema Financeiro Nacional (SFN). 

 

As cooperativas são, por definição, organizações que se fundamentam no princípio da 

propriedade pulverizada e coletiva. Por se constituírem como sociedade de pessoas, e 

não de capital, cada indivíduo é proprietário de um voto nas assembleias, 

independentemente do volume de recursos investidos. Essa condição limita a 

concentração do poder decisório e torna os processos assembleares centrais na vida da 

organização (Ventura e Fontes, 2009).  

 

O Brasil possui cerca de 1.100 Cooperativas de Crédito, 38 Centrais Estaduais e 4 

Confederações, sendo alicerçado basicamente em 5 sistemas de crédito, sejam eles, 

SICOOB, SICREDI, UNICRED, CECRED e CONFESOL (representando as centrais 

Cresol, Ecosol e Crenhor). A opção por reunirem-se em sistemas é uma resposta à 

grande concorrência encontrada no mercado financeiro brasileiro, sendo esta a única 

alternativa para fazer frente aos grandes conglomerados financeiros existentes. A partir 

da Resolução 3.442/07 do CMN percebe-se uma grande ênfase à organização das 

Cooperativas através de Centrais. As Cooperativas independentes (não filiadas a um 

sistema), também conhecidas como “solteiras”, representam 18% do número total de 

cooperativas de crédito e sobrevivem à custa de esforços individuais, com maior 

capacidade de articulação no setor rural, em face da proximidade com o ramo de 

produção (http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-brasileiro/ em 04.05.2014). 

 

Embora representando apenas 2,25% dos ativos totais e 2,45% das operações de crédito 

do SFN (BACEN, 2013), esse sistema tem grande importância social por representar 

muitas vezes a única forma de acesso de uma comunidade ao sistema financeiro, pela 

capilaridade de sua rede e pela disseminação do crédito pulverizado. Parente (2003) 

destaca que 30% dos 5.636 municípios brasileiros não possuem agência financeira e 

70% da população não tem conta bancária. 

 

O crescimento das entidades cooperativas deve estar alinhado com a estratégia de 

agregar valor ao cooperado, gerando trabalho, fomentando atividades, gerando retorno 

http://cooperativismodecredito.coop.br/cenario-brasileiro/


22 
 
 

 
 

 

financeiro, permitindo o desenvolvimento social em equilíbrio com o meio ambiente de 

forma sustentável e perene. Esse crescimento as tem levado a uma complexidade da 

estrutura e das operações, o que exige de seus administradores e gestores, maior 

capacitação, especialização e competência na condução dos negócios (IBGC, 2015). 

 

Atualmente as discussões sobre governança giram em torno da segregação plena de 

funções estratégicas e executivas na alta administração, do custo da governança, da 

independência do conselho fiscal, da transparência do funcionamento das assembleias, 

da política de sucessão e da educação financeira e cooperativista dos associados (IBGC, 

2013). Conforme pesquisa do Banco Central em 70% das cooperativas de crédito o 

modelo utilizado é a existência de uma diretoria executiva escolhida entre os membros 

do Conselho de Administração, ou seja, esses dirigentes são eleitos em assembleia e 

fazem parte do órgão estratégico da cooperativa, ao mesmo tempo em que cuidam da 

execução dos objetivos e metas. 

 

Para Ventura e Fontes (2009) três questões decorrem dessa situação: a não separação 

clara entre o Conselho de Administração e a diretoria executiva; a assimetria de poder e 

informações entre membros do Conselho de Administração com funções executivas e os 

demais; e a possibilidade de perpetuação do executivo principal, uma vez que a 

renovação pode incidir apenas sobre os demais conselheiros. 

 

Tirole (2006), observa que a agenda sobre governança da década de 90 orientou-se 

pelos problemas das grandes companhias internacionais, como os casos da Enron, 

WorldCom, Tyco e da Parmalat. Esses eventos, contudo, atraíram a atenção sobre as 

falhas da governança, e não sobre os benefícios da adoção das boas práticas. Ver 

Holmström e Kaplan (2003) para mais detalhes e uma análise da Lei Sarbanes-Oxley, 

bem como da NYSE, NASDAQ, e das propostas de governança corporativa.  

 

Coffee e John (2005) destacam que para as companhias americanas (Enron e 

WorldCom), o principal motivo para o falseamento dos resultados foi a ganância dos 

administradores, que procuraram valorizar artificialmente a cotação em bolsa para 

aumentar os ganhos com o exercício das opções de compra de ações. Já em relação às 
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companhias europeias (Parmalat), tratou-se do estratagema orquestrado pelo acionista 

controlador, em conluio com os administradores por ele comandados, para desfalcar o 

patrimônio social e lesar os acionistas minoritários. 

 

Fontes Filho (2012) observa que ao estabelecer procedimentos para disciplinar as 

relações entre proprietários, gestores e mercado, baseados em princípios como 

transparência, equidade e prestação de contas, a governança contribui para melhor 

exercício do direito de propriedade e do controle interno e externo sobre a organização e 

para a redução dos conflitos de agência diversos, resultado das divergências entre 

proprietários e gestores. Em consequência contribuem para a redução dos custos de 

capital e dos riscos do negócio e para a melhora da imagem pública da organização 

dentre outros benefícios. 

 

No Brasil, também ocorreram escândalos corporativos como, por exemplo, o do Banco 

Nacional; Gallus Agropecuária; Encol Engenharia e Banco Santos – em todos esses 

casos, os acionistas minoritários sofreram pesados prejuízos, e as informações contábeis 

não foram fidedignas o suficiente quer para prevenir as perdas, quer para revelar sua 

inteira extensão antes da perda se consumar (Cardoso et. al, 2009). 

 

Giroux (2006) considera que as firmas com mecanismos de governança frágeis 

contribuem para o abuso financeiro dos recursos das firmas pelos executivos, ainda 

mais se o conselho de administração for “capturado”, ou seja, não for independente e 

consequentemente agir mais em prol dos executivos e menos em prol dos acionistas. 

 

Guerra (2008) destaca que a adoção de boas práticas, fundamentadas nos princípios de 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, pode 

beneficiar as companhias de diferentes formas, ora associados à maior facilidade de 

captação de recursos e à redução de capital, ora atrelados ao melhor desempenho 

operacional por meio do aprimoramento do processo decisório na alta administração e 

mecanismos de controle. 
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Pagnussat (2004) assevera que o público externo coloca restrições à governança das 

cooperativas, uma vez que os associados são clientes e dirigentes, o que pode ser 

positivo para resguardar seus interesses, embora possa transferir riscos para terceiros, 

como o governo e fornecedores. Assim, em cooperativas de crédito, os proprietários são 

também os clientes (tomadores de crédito, de produtos e de serviços) e são fornecedores 

(depositantes) de recursos à organização. 

 

Portanto, pesquisar a relação entre boas práticas de governança corporativa e 

desempenho das cooperativas de crédito, num contexto de acirrada concorrência e num 

cenário onde o aprendizado no que diz respeito ao cooperativismo de crédito, poderá 

contribuir firmemente para o crescimento de tais instituições. 
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Capítulo 3 – AS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO CONTEXTO DO 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 

3.1 Aspectos Diferenciadores de uma Cooperativa de Crédito em relação aos 

Bancos  

 

Apesar de também serem consideradas instituições financeiras, as Cooperativas de 

Crédito se diferem das demais instituições financeiras, especialmente dos bancos 

tradicionais, em diversos aspectos. Enquanto que a Cooperativa é uma sociedade de 

pessoas, um banco é uma sociedade de capital. As Cooperativas são de propriedade 

conjunta de pessoas, destinadas à captação de recursos para financiar as atividades dos 

associados e prestar serviços próprios de uma instituição financeira. Já os bancos são de 

propriedade de acionistas (investidores) e atuam no segmento de intermediação 

financeira (captação e empréstimos) e prestação de serviços bancários. Os bancos visam 

a obtenção de lucro, enquanto que as Cooperativas têm por objetivo prestar serviços 

para atender às necessidades dos seus associados e agregar renda às suas atividades. Na 

Cooperativa de Crédito, o resultado é chamado de sobra ou perda, enquanto que no 

banco é lucro ou prejuízo. E é neste aspecto que reside uma das principais diferenças 

entre Cooperativas de Crédito e bancos: as sobras são proporcionalmente distribuídas 

levando em conta o volume de operações que cada associado praticou durante o ano. 

Nos bancos, diferentemente, o lucro é distribuído na forma de dividendos aos sócios na 

proporção do capital investido. Por fim, numa Cooperativa de Crédito as decisões são 

compartilhadas, de forma democrática, e o que a maioria decide pelo voto é realizado 

pela sociedade. Um associado corresponde a um voto, e todos têm os mesmos direitos e 

deveres. Já nos bancos, a decisão é tomada com base no acionista controlador (ou grupo 

de acionistas), que é aquele que possui a maioria das ações com direito a voto (acima de 

50% das ações).  

 

Para Fontes Filho e Ventura (2009) a base da coesão interna sustenta-se principalmente 

nos vínculos dos participantes anteriores à própria cooperativa e que são exercitados 

nesse ambiente: sejam empregados de uma mesma organização ou indivíduos que 

compartilham processos produtivos ou exploração econômica, essa proximidade 
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somada à oportunidade de sinergia para alcance de benefícios financeiros comuns está 

na origem da fundação de uma cooperativa de crédito, indicando a existência de 

vínculos de solidariedade anteriores.  

 

A cooperativa de crédito contribui para o fomento de economias pequenas e locais ao 

promover o acesso aos serviços financeiros da população desassistida pelos meios 

tradicionais. O envolvimento com a comunidade é fundamental para o sucesso e a 

continuidade da cooperativa, pois, sendo beneficiada, a comunidade tende a participar 

mais ativamente (BACEN, 2008). 

 

3.2 Aspectos da Governança Corporativa para cooperativas de crédito 

 

Fontes Filho e Ventura (2009) destacam que no momento em que ocorre a separação 

entre a propriedade e a gestão das empresas se iniciam os problemas de governança, 

decorrentes de questões envolvendo alinhamento de interesses entre as partes, 

motivação, assimetria de informação e propensão a risco.  

 

É função principal das práticas de governança corporativa assegurar que os executivos 

persigam os objetivos determinados pelos proprietários ou pelos responsáveis pelas 

decisões estratégicas, e não seus próprios interesses. Para evitar o conflito de agência, 

cabe aos responsáveis pela elaboração e condução das questões estratégicas 

monitorarem o comportamento dos responsáveis pela execução, a exemplo do que 

ocorre quando o Conselho de Administração monitora a gestão e exige transparência 

nas informações e na prestação de contas (BACEN, 2008). 

 

3.2.1 Princípios da Governança Corporativa em Cooperativas 

 

Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 

monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários e\ou 

cooperados, Conselho de Administração, Diretoria e órgãos de controle. As boas 

práticas de Governança Corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, 

alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da 
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organização/cooperativa, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para sua 

longevidade e perenidade (IBGC, 2012). 

 

Shardong (2002) evidencia que as Cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, 

constituídas para que, por meio da união em torno de objetivos comuns, permitam à 

melhoria sócio econômica dos cooperados, cuja distribuição de resultados está 

vinculada às operações efetuadas pelos sócios com a sociedade e desvinculada da 

participação no capital, e cujos direitos políticos estão vinculados as pessoas e 

desvinculados da participação no capital. 

 

 

Figura 1 Sistema de Governança em Cooperativas de Crédito 

 

Considera-se uma boa prática a segregação entre governança e gestão (Fig. 1), adotando 

um modelo de governança estruturado sob a forma de Conselho de Administração eleito 

e Diretoria Executiva contratada
2
. Segundo o IBGC (2012) os princípios básicos de 

Governança Corporativa recomendados para as cooperativas de crédito são:  

                                                             
2 Para a existência de outros órgãos de Administração, é recomendável que o Estatuto Social da Cooperativa estabeleça que o modo de administração 

da Sociedade comportará a existência de um Conselho de Administração, eleito na forma do art. 47 e de uma Diretoria Executiva contratada, definindo 

quais são as atribuições, poderes e o funcionamento de cada órgão, de modo a deixar evidente a segregação de funções e evitar  o conflito na atuação 

dos órgãos que compõem a administração da sociedade. 
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3.2.1.1 Transparência 

Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar para as partes 

interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas 

por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em um clima 

de confiança, tanto internamente quanto nas relações das cooperativas com terceiros. 

Não deve se restringir ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 

demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem a 

criação de valor.  

 

A transparência será a mais próxima do ideal se a cooperativa procurar enviar as 

informações baseadas nas atividades que são de interesse e é conveniente que se 

verifique se a informação foi inteligível e absorvida. É uma boa prática disponibilizar as 

informações de caráter público, como as demonstrações financeiras, em local de fácil 

acesso. 

 

3.2.1.2 Equidade 

Caracterizam-se pelo tratamento justo de todos os cooperados e demais partes 

interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer 

pretexto, são totalmente inaceitáveis. Deve-se cuidar para que as pessoas com níveis de 

conhecimentos diferentes tenham condições de absorver (compreender) as informações 

prestadas pela cooperativa de forma equânime. 

 

3.2.1.3 Prestação de Contas (accountability) 

Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de forma transparente e 

equânime, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. 

 

3.2.1.4 Responsabilidade Corporativa 

Os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das cooperativas, visando a 

sua longevidade e perenidade, incorporando considerações de ordem social e ambiental 

na definição dos negócios e operações. Todos estes princípios se encontram inter-
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relacionados com os princípios e valores cooperativistas da Aliança cooperativa 

internacional e devem ser perseguidos na manutenção da filosofia cooperativista. 

 

3.3 Razão de ser da Governança Corporativa em Cooperativas 

 

As Cooperativas existem no Brasil desde o século XIX. Movidas por uma filosofia de 

vida e por um modelo socioeconômico capaz de unir as pessoas visando o 

desenvolvimento econômico e bem-estar social, as Cooperativas tornaram-se parte 

relevante do tecido empresarial e financeiro brasileiro. Nesta longa linha do tempo 

souberam adaptar-se e cresceram trazendo prosperidade aos seus Cooperados e às 

comunidades onde vivem e atuam (IBGC, 2015). 

 

A governança corporativa está avançando em todo o mundo porque tem contribuído 

para a longevidade e perenidade das organizações/cooperativas, aumentar o seu valor, 

gerar mais confiança junto a todos os públicos relacionados, atrair o melhor capital e, 

assim, alavancar de forma saudável o crescimento. As melhores práticas de governança 

corporativa proporcionam maior transparência e qualificam os relacionamentos entre 

Cooperados, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho 

Fiscal, trabalhando para reduzir os riscos e harmonizar os (problemas) de conflitos de 

interesses. Organizações que seguem os princípios da governança corporativa tendem a 

aprimorar a profissionalização de sua administração e gestão, ampliar a eficácia de seus 

controles, mitigar riscos, melhorar a competitividade e criar um diferencial na condução 

de seus negócios. 

 

Portanto, as boas práticas de governança nas cooperativas de crédito devem abranger 

suas relações com os diversos agentes diretamente ligadas a ela e com os demais 

agentes econômicos que também são partes interessadas. Devem abranger as políticas, 

os procedimentos, as sanções, prevenções, o processo adotado nas tomadas de decisões, 

a estrutura legal, os organismos governamentais e, adicionalmente, os valores, os 

princípios e a cultura desenvolvidos para proteger os interesses dos diferentes 

stakeholders ligados à organização (PARADIS, 2001 apud TOSINI e BASTOS, 2008). 
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Ciente desta necessidade o Bacen editou em 11\04\2012 foi publicada a Carta Circular 

nº 3.547 que esclarece acerca de dispositivos da Resolução nº 3.859, de 27 de maio de 

2010, onde dispõe sobre a estrutura administrativa das cooperativas singulares de livre 

admissão, de empresários, de pequenos empresários, microempresários e 

microempreendedores e nas constituídas ao amparo do art. 12, § 3º, inciso I, da referida 

Resolução. Ela tem por objetivo estabelecer a implantação de estrutura administrativa 

composta por conselho de administração e por diretoria executiva a ele subordinada, na 

forma de órgãos estatutários segregados, bem como definir a acumulação máxima de 

cargos entre esses dois órgãos, além disso, veda a acumulação das presidências 

mencionadas no seu caput, não estabelecendo exceção nem mesmo em caso de 

substituição temporária dos ocupantes desses cargos e deixa livre a eventual eleição de 

não associados para cargos de diretores executivos, podendo o conselho de 

administração escolher entre pessoas capacitadas, tanto associadas quanto não 

associadas, ressalvados eventuais impedimentos legais. 

 

Sob esta ótica estabelece em seu escopo logo no Art. 1º a observância da vedação à 

acumulação das presidências do conselho de administração e da diretoria executiva, de 

que trata o caput do art. 18 da Resolução nº 3.859, de 27 de maio de 2010, sendo assim 

considerados, respectivamente, o presidente do conselho e o diretor indicado no estatuto 

como principal executivo, observadas as atribuições a eles conferidas, 

independentemente de ser utilizada ou não a denominação "presidente" para o principal 

executivo. 

 

Essa nova exigência do Banco Central pode ter influenciado o resultado relativo às 

sobras das cooperativas de crédito que foram obrigadas a adotar um novo regime de 

governança, especialmente com a segregação das funções dos órgãos estatutários 

(Conselho de Administração e Diretoria Executiva). 
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Capítulo 4 - A MOLDURA TEÓRICA 

 

4.1 Em relação à governança corporativa  

 

Existem diversos modelos e códigos de melhores práticas de governança, de diferentes 

tipos de organizações, existentes no Brasil e no mundo, como o modelo da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Bank for International 

Settlements (BIS), a Security Exchange Comission (SEC), o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco 

Central (BACEN), dentre outros (GUERRA, 2009).  

 

As tendências observadas em diferentes contextos servirão de embasamento inicial para 

a análise nas cooperativas e estabelecer os fatores determinantes do seu desempenho 

com base na variável dependente “sobras”. Esses códigos convergem para alguns pontos 

básicos, que aliados à compreensão das questões relevantes da governança nas 

cooperativas e ao estudo de livros e artigos sobre o assunto trouxeram o referencial 

necessário para a pesquisa. 

 

4.1.1 Os papéis do conselho de administração no sistema de Governança 

Corporativa 

 

O papel do conselho de administração em organizações de natureza associativista tem 

uma relação não menos importante, muito embora não estejam orientadas para a 

obtenção de lucro. Nesse segmento, os resultados financeiros positivos são 

fundamentais como medida de sucesso e que por serem sociedades de pessoas ou 

membros, e não de capital, são baseadas em mecanismos democráticos de escolhas de 

objetivos e funções da organização. Para Cornforth (2004) apud Fontes Filho (2012), 

essa visão traz como ponto central a ideia de que o board eleito pode ser ocupado por 

qualquer dos associados da organização, independente de sua formação, conhecimento 
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ou capacidade, desde que seja indicado como representante de um conjunto de 

associados, cujas ideias se propõem a representar.  

 

Para Guerra (2009) as práticas de governança corporativa, relativas ao conselho de 

administração sempre receberam atenção especial por se tratar do principal fórum de 

decisão das empresas, agindo por delegação de seus acionistas. (Berle & Means, 

1932/1991) obervam que o principal objetivo da governança corporativa é o de garantir 

que o conselho de administração e os executivos possam atuar em conformidade com os 

interesses dos acionistas, além de serem competentes para gerir a organização 

corporativa.  

 

Fontes Filho (2012) destaca que os diversos papéis do conselho de administração têm 

sido associados, nos estudos acadêmicos, a teorias que buscam explicar os 

relacionamentos entre as variáveis ou conceitos envolvidos, declarando relações entre 

conceitos segundo um conjunto limitado de premissas e restrições. Para Daily, Dalton e 

Canela (2003) como também para Daivis, Schoorman e Donaldson (1991) o papel de 

monitor é explicado pela teoria da agência, a mais difundida na elaboração das 

definições de governança corporativa, mas bastante criticada por considerar o indivíduo 

como eminentemente motivado por seus ganhos pessoais, oportunista e de visão 

egoística necessitando de controles externos para condicionar seu comportamento. 

 

O Conselho de Administração é descrito no Código de Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC (2009, p. 29) como “o principal componente do 

sistema de governança”, encarregado do processo de decisão do direcionamento 

estratégico de uma organização. O código explicita que o papel do Conselho de 

Administração é ser o elo entre a propriedade e a gestão e, dessa forma, orientar e 

supervisionar as relações de gestão com as demais partes interessadas. A importância do 

Conselho de Administração entre os mecanismos de governança tem sido ressaltada 

com base em distintas perspectivas, como enumerado por Guerra (2009): 

Representa o sustentáculo da governança corporativa e o nexo crítico no qual os 

destinos da companhia são decididos (Clarke, 2007). 
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É o órgão responsável em última instância por assegurar a integridade da organização 

em todos os assuntos (Fuller; Jensen, 2002). 

Provê a salvaguarda da governança para o capital e gestores e um importante 

instrumento interno de controle (Baysinger; Hoskisson, 1990). 

É o órgão-chave de tomada de decisão da corporação em nome dos acionistas e o 

repositório do máximo poder da empresa (Millstein, 2006). 

Representa o fulcro do sistema de governança e o ponto focal para acionistas e o 

sistema de mercado (Cadburry; Millstein, 2005). 

Está entre os mais variáveis instrumentos de governança corporativa (Zahra; Pearce, 

1989). 

 

Guerra (2009) destaca que embora acentuem elementos particulares, essas afirmações 

sobre o Conselho de Administração sempre guardam uma relação com os papéis 

centrais de direcionamento e controle. O primeiro se refere às decisões sobre o 

direcionamento estratégico e às políticas e o segundo, à supervisão ou monitoramento 

dos gestores e do desempenho da empresa. Há ainda um terceiro papel que é o da 

prestação de serviços e se refere ao aconselhamento e à orientação dos executivos, ao 

estabelecimento de contatos de interesse ou também à facilitação do acesso da empresa 

a recursos extras. 

 

A autora conclui que no caso brasileiro, o excessivo poder concentrado no presidente 

executivo, que, ao mesmo tempo, é o presidente do conselho, não é o predominante nos 

Conselhos de Administração das empresas listadas. Neste caso, a concentração de poder 

dá-se no real controle da administração e na limitação dos direitos dos acionistas 

minoritários. Nesse contexto, a independência do conselheiro não deve ser vista apenas 

em relação aos executivos, mas também quanto ao acionista controlador. 

 

4.2 Em relação ao Desempenho 

 

Existem poucos estudos direcionados para as questões de como o desempenho 

organizacional é ou pode ser medido. Nenhum dos estudos observa a influência 
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significativa como o desempenho organizacional é atualmente medido em muitas 

pesquisas empíricas que usam este constructo como variável dependente. 

 

Os constructos são caracterizações teóricas dos fenômenos que não podem ser 

observados direta ou indiretamente. Consequentemente, os indicadores observáveis do 

constructo, que conceitualmente representam o seu significado, devem ser usados para 

medi-lo (Babbie, 1998). Os indicadores ou variáveis utilizadas para representar um 

constructo devem ser selecionados com base na quantidade de informação que fornecem 

sobre a sua natureza, no momento da observação (Chen & Dodd, 2001). Um 

pesquisador deve decidir se um único indicador ou indicadores múltiplos são 

necessários para medi-lo adequadamente. 

 

Carton e Hofer (2006) desenvolveram medidas de melhoria de desempenho 

organizacional geral no sentido de fornecer aos pesquisadores e gestores uma melhor 

compreensão das implicações das variáveis selecionadas para uso nos estudos empíricos 

e práticos onde o desempenho financeiro da organização é um importante critério de 

resultado. Levantam neste estudo 4 questões: 

 

1) Um modelo multidimensional de desempenho organizacional que ainda não foi 

estudado. 

2) Um modelo de medição forte e generalizável pode ajudar a resolver antecipadamente 

resultados inconsistentes de pesquisa, onde variáveis dependentes foram usadas para 

representar o mesmo fenômeno. 

3) A compreensão da relação entre as diversas variáveis financeiras e a criação de valor 

ao “shareholder” fornece uma base melhor para compreender a qualidade das decisões 

gerenciais. 

4) Um modelo multidimensional pode demonstrar a eficácia dos gestores aos 

“shareholders”. 

 

Dess and Robinson (1984) comparam o uso de medidas subjetivas de desempenho com 

medidas objetivas em 26 fábricas (entrevistas diretores) considerando o Retorno do 

Ativo (ROA); crescimento de vendas e medidas de desempenho (6 variáveis) e 
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concluem que a existência de avaliações subjetivas com alta correlação com medidas 

objetivas. Existem mais dimensões acerca de desempenho organizacional do que ROA e 

crescimento de vendas. 

 

Rawley and Lipson (1985) examinaram a relação entre várias combinações de medidas 

de desempenho através do Standard & Poor’s 400, de 1982/1984, visando demonstrar 

que diferentes medidas comuns de desempenho financeiro não representam alguns 

atributos como o nível de significância estatística, Q de Tobin, taxa Q de Callard and 

Kleinman, versus Retorno do fluxo de caixa de investimentos ajustado à taxa de 

desconto do CAPM. 

 

Chakravarthy (1986) comparou 2 grupos de empresas da indústria de computação (7 de 

excelência com outras 7 fora do nível de excelência), comparando receita de vendas e 

retornos, utilizando o “Altman’s Z-scores”. Como resultado concluiu que medidas de 

lucratividade não foram capazes de distinguir os 2 grupos. A habilidade da empresa em 

produzir “slack” é fator crítico e que as dimensões múltiplas de desempenho indicam a 

importância de medidas multi-variadas. 

 

Venkatraman and Ramanujam (1987) examinaram o grau de convergência através de 

métodos de medição de desempenho econômico empresarial, utilizando dados primários 

e secundários de 86 empresas e demonstraram que crescimento de vendas, crescimento 

de lucro e lucratividade são medidas de dimensões distintas de desempenho. Os 

resultados dos estudos é que isoladamente nenhuma das três variáveis serve para medir 

o “constructo” do desempenho econômico empresarial. Os resultados encontrados com 

a utilização de apenas 1 variável pode não ser igual aos encontrados por outra(s) 

variável(eis). 

 

Brush and Vanderwerf (1992) examinaram 34 estudos diferentes que utilizavam 

desempenho empresarial como variável dependente. Encontraram 35 diferentes medidas 

observando uma alta correlação entre dados coletados por entrevista por telefone e por 

questionário por correspondência. Avaliaram que os dados primários é preferível 

quando a profundidade e o contexto não é crítico para o estudo. 
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Robinson (1995) utilizou 199 riscos novos durante 3 anos após o lançamento de novas 

ações, examinando 10 diferentes medidas de desempenho. Usou 6 hipóteses, para 

determinar quais medidas individuais são mais efetivas na criação de valor econômico 

para acionista concluindo que existe forte correlação positiva entre o nível de vendas, 

resultado líquido, ROS, ROA, ROIC e ROE. Observa ainda a correlação positiva entre 

10 medidas de desempenho e outras variáveis identificadas em literatura anterior. 

Diferentes medidas de desempenho do risco novo resultaram numa diferença 

significativa de R-squares, implicando que as variáveis não mediram alguns fatores. 

 

Murphy, Trailer and Hill (1996) pesquisaram 51 artigos em 5 periódicos entre o período 

de 1987/1993 que usaram desempenho empresarial como variável dependente. 

Encontraram 71 variáveis dependentes para desempenho empresarial, sendo que 75% 

usaram fontes de dados primários. Examinaram também 19 variáveis financeiras numa 

amostra de 995 empresas de capital aberto com menos de 500 funcionários, sendo que 

em menos da metade não apresentaram correlação entre variáveis e em 25% com 

correlação negativa. Concluíram que o relacionamento entre uma dada variável 

independente e desempenho é provavelmente influenciada pela medida usada. O 

resultado encontrado para o efeito numa variável de desempenho não pode justificar a 

suposição que o efeito é similar em outra medida de desempenho. 

 

Lev (1989) revisou por duas décadas a utilidade de ganhos como uma proxy para o 

retorno de capital ou a criação de valor para o stakeholder. O resultado foi uma baixa 

correlação entre ganhos e retornos de mercado. Este resultado sugere que, a utilidade de 

ganhos semestrais e anuais para o investidor é muito limitado. Nesse sentindo, o preço 

de mercado e o correspondente retorno para os stakeholders ao longo de um período 

medido, pode incluir os efeitos dos ganhos do desempenho organizacional. São 

consistentes com os achados de Ball e Brown (1968) que indicam que, o preço de 

mercado sobe quando os ganhos aumentam e cai quando os ganhos diminuem. Em 

suma, a perspectiva contábil de desempenho organizacional é baseada na decisão feita 

pela gerência no passado e especificamente exclui os efeitos futuros esperados. Nesta 

área, os profissionais desenvolvem suas regras para fornecer informações para todos os 
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usuários de demonstrações financeiras, tornando uma visão de desempenho 

organizacional multidimensional. 

 

Na tentativa de fazer uma ponte entre a teoria e a prática Kaplan (1984) propôs que, o 

desempenho organizacional eficaz deve ser medido usando um “balanced scorecard”. 

Ele sugeriu que medidas de desempenho organizacional requerem medidas que não são 

puramente financeiras, porque muitos dos indicadores financeiros são resultados de 

medidas operacionais críticas. Por exemplo, o relatório contábil mostra somente o que 

aconteceu no passado, e não os investimentos em oportunidades futuras. Neste contexto, 

a combinação de medidas financeiras e operacionais é necessária para mensurar o 

desempenho organizacional. Observa que o “balanced scorecard” é uma visão 

multidisciplinar do desempenho organizacional. Sua medida inclui “market share”, 

alterações nos ativos intangíveis tais como patentes ou competências dos recursos 

humanos, satisfação do cliente, inovação de produto, produtividade, qualidade e 

desempenho do “stakeholder”. Entretanto, esta perspectiva apresenta vantagens como a 

combinação de medidas operacionais com medidas financeiras fornece informações 

sobre oportunidades que podem ser criadas, e desvantagens tendo em vista que o 

“balanced scorecard” utiliza medidas operacionais que são únicas para cada empresa. 

 

Carton e Hofer (2006) observam que as generalizações somente são possíveis quando as 

variáveis utilizadas são aplicáveis para toda a população de interesse. Entretanto, o 

estudo nesta perspectiva é mais efetivo quando trabalha com as peculiaridades de cada 

organização, o que geralmente é impraticável na aplicação de uma pesquisa. 

 

A premissa no estudo da gestão estratégica é compreender as metas e os objetivos da 

organização, assim como também o processo usado para medir as realizações. Drucker 

(1954) ressalta que, a eficácia organizacional representa a  capacidade objetiva da firma 

em realizar as propostas da organização, ou seja, a medida primária de eficácia e 

eficiência organizacional é sua capacidade de sobrevivência. Argumentou ainda que, a 

medida fundamental de desempenho organizacional é a sobrevivência. Ele propôs 8 

(oito) dimensões de  desempenho, que segundo o autor é essencial para a 
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sobrevivência e prosperidade da empresa. Segundo Drucker, estas dimensões são todas 

necessárias para a sobrevivência da organização (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Dimensões necessárias para a sobrevivência da organização 

DIMENSÕES 

Posição no mercado em relação ao potencial do mesmo (momentos 
presente e futuro); 

Inovação; 

Produtividade; 

Recursos físicos e financeiros; 

Rentabilidade capaz de cobrir o risco do negócio; 

Desempenho gerencial e desenvolvimento; 

Desempenho e atitude do trabalhador; 

Responsabilidade pública; 

 Fonte: Drucker (1954) 

 

 

Ansoff (1965) propôs que, a medida fundamental de desempenho  organizacional é o 

retorno do investimento. O autor reconhece que, as organizações são compelidas por 

objetivos individuais. Neste contexto, os objetivos não econômicos que levam a 

maximização do retorno sobre o investimento são  limitados pelas restrições dos 

stakeholders.  

 

Freeman (1984) evidencia que, para realização de metas e objetivos, a organização 

utiliza suas relações com os stakeholders. Nesta perspectiva, os stakeholders não são 

considerados como agentes restritivos, são  considerados como fonte de recursos, 

responsáveis em viabilizar o alcance dos objetivos organizacionais. 

 

Porter (1987) assinala que, os objetivos estabelecidos nas unidades de negócios que de 

alguma forma refletem a metas globais de uma organização. Nesta perspectiva, a 

unidade de negócio configura o crescimento de venda, entre outros. 
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 Venkatraman e Ramanujan (1986) destacam uma perspectiva que engloba 3 (três) 

dimensões: i) desempenho financeiro; ii) desempenho operacional; iii) influência dos 

stakeholders organizacionais; para analisar o desempenho organizacional. 

 

Um dos conceitos centrais na literatura empresarial e gestão estratégica é a ideia de que 

desempenho organizacional é um constructo multidimensional.  É bem conhecido o fato 

de que, as empresas frequentemente sacrificam a rentabilidade visando o crescimento, a 

fim de acelerar o desenvolvimento de novos produtos. Similarmente, a eficácia deve ser 

sacrificada para obter o crescimento.  

 

O problema identificado na literatura é uma medida simultânea de diferentes dimensões 

de todo desempenho organizacional e como interagem na criação de valor. Dessa forma, 

a contextualização do desempenho como multidimensional é tratar a criação de valor 

como um constructo hierárquico de segunda – ordem. 

  

A Figura 2 ilustra uma concepção estrutural de medição  de desempenho seguindo o 

conceito de Venkatraman e Ramanujam (1986). Cada “first-order dimension” deve ser 

operacionalizada com um conjunto de subconstructos. Dessa forma o desempenho 

financeiro (second-order construct) deve ser operacionalizado usando constructos (first-

order construct) tais como a lucratividade, crescimento, eficiência, liquidez, tamanho, 

entre outros. Ainda, cada (first-order construct) poderá ser mensurado por meio de um 

ou mais indicadores (potential measures). Os autores propõem um modelo de 

mensuração, na qual, cada variável dependente é medida, a fim de obter o desempenho 

organizacional. 
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Figura 2 - Concepção estrutural para medição de desempenho 

 

Fonte: Carter e Hofer (2006) 

 

4.2.1 Medidores de Desempenho 

 

a) Retorno sobre os Ativos (ROA – Return on Assets) 

 

O ROA mede a habilidade da organização em usar seus ativos para gerar lucro.  

 

Retorno sobre os Ativos =     Lucro Líquido / Média Ativos Totais 

 

Hitt, Hoskisson e Kim (1997) utilizaram o ROA ao invés do ROE, porque o último é 

mais sensível à estrutura de capital. Porém, o ROA varia significantemente na indústria, 

em alguns pontos, como intensidade de capital, estrutura financeira e políticas 

contábeis. 

 

Para viabilizar as comparações entre as empresas com diferentes estruturas de capitais, 

Brealey et al. (2001) sugere o ajuste no cálculo do ROA eliminando o efeito de despesas 

financeiras e o tax shield do numerador. O ajuste da fórmula resulta em: 
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Retorno sobre os Ativos Ajustado =  Lucro  Líquido + Desp. de Juros – taxa de 

impostos / Total de Ativos 

 

O ajuste usa a proxy de receitas, considerando que a empresa seja financiada somente 

com patrimônio líquido. 

 

b) Retorno sobre Patrimônio Líquido (ROE – Return on equity) ou Retorno sobre o 

Capital Próprio 

 

O ROE mede o ganho disponível em ações ordinárias como um percentual de valor 

contábil de seus investimentos em ações. 

 

ROE = Lucro Líquido disponível para acionistas / Valor Contábil do patrimônio 

líquido ordinário 

 

Os investidores somente irão fornecer o capital para a organização, desde que eles 

estejam satisfeitos com o valor que recebem em troca, em relação à sua alternativa de 

uso deste capital (Alchian and Demsetz, 1972; Jensen and Meckling, 1976; Simon, 

1976; Barney, 2002). 

 

c) Retorno sobre as Vendas (ROS – Return on sales) 

 

O ROS mede o percentual lucro líquido em relação às vendas, também chamada 

Margem de Lucro Líquida: 

 

ROS = Lucro Líquido / Vendas 

 

O ROS é influenciado pela estrutura financeira da empresa. Quando as despesas 

financeiras aumentam, há redução do ROS. Para eliminar esses efeitos, calcula-se o 

retorno operacional sobre as vendas, a seguir: 
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Retorno Operacional sobre as vendas = Lucro Líquido + Desp. Juros – Imposto 

s/juros / Vendas 

 

O ROS está limitado às medidas de lucratividade. Quando há aumento de preço dos 

produtos, há uma redução nas vendas (Ex: Indústria Farmacêutica). 

    

d) Retorno sobre investimentos (ROI – Return on investment) 

 

O ROI mede o retorno disponível para suportar o capital de longo prazo para as 

empresas. 

 

ROI = Lucro Líquido / Dívida de longo prazo  + Patrimônio Líquido 

 

Para focar o retorno dos ganhos nos ativos operacionais, ajusta-se o ROI para ROIC 

(retorno sobre capital investido), da seguinte maneira: 

 

Retorno sobre o capital investido = Lucro Operacional Líquido – impostos / 

Capital investido 

 

 

4.3 Em relação aos riscos 

 

Para o IBGC (2007) o Conselho de Administração deve assegurar-se de que a Diretoria 

identifique preventivamente – por meio de sistema de informações adequado – e liste os 

principais riscos ao qual a sociedade está exposta, sua probabilidade de ocorrência, bem 

como as medidas e os planos adotados para sua prevenção ou minimização. 

 

Tirole (2006) observa que o conselho de administração deve apresentar uma atitude 

proativa para que possa efetivamente identificar, priorizar e garantir a gestão eficaz da 

exposição da organização aos diversos riscos que podem afetar o seu negócio, 

requerendo informações baseadas num modelo de gestão de riscos. Isto se tornará 
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possível na medida em que os conselheiros tenham conhecimento suficiente sobre o 

tema e consigam avaliar os modelos, ferramentas e medidas utilizadas. 

 

4.3.1 Os modelos de gestão de risco e as crises financeiras  

 

Leal (2009) destaca que a eficácia dos modelos de gestão de risco frente a ambientes de 

crise é fortemente condicionada não só aos modelos tradicionais, mas também a um 

conjunto mais amplo de medidas, das quais quatro merecem especial atenção: a 

regulamentação, as regras prudenciais, a padronização contábil e a questão da 

governança corporativa. 

 

A primeira medida trata da regulamentação versus desregulamentação e deverá ser 

objeto de uma reavaliação estratégica a todos os países. A noção de que o mercado se 

autoregulamenta pressupõe, dentre outros fatores, que o nível de informação seja igual 

para todos. Os fatos recentes na economia mundial mostraram que existe forte 

assimetria de informação, e o mercado, considerado em uma visão liberal, não foi capaz 

de evitar ou prever a crise. 

 

A segunda medida lida com a revisão das regras prudenciais e deverá ocorrer, 

provavelmente no âmbito do Acordo de Basiléia. A adoção de limites de alavancagem 

mais restritos em função da etapa do ciclo econômico, reduzidos em momentos de 

crescimento expressivo, quando é maior o risco sistêmico. 

 

A terceira medida seria a padronização das regras de contabilização, a ser adotada por 

um número cada vez maior de países, o que parece uma tendência inevitável. Tal fato 

deverá acontecer com a adesão às Normas Internacionais de Relatórios Financeiros 

(IFRS). Com isso, as empresas apresentarão relatórios financeiros transparentes, o que 

permitirá ter mais informações e maior confiança para o conjunto dos stakeholders. 

 

A quarta e última medida trata da preocupação com a governança corporativa e se 

justifica em decorrência do comportamento adotado pelas empresas tanto durante o 

momento de crescimento econômico, quanto durante a crise, cujo sucesso pode ser 
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creditado à gestão dos seus dirigentes. Ocorre que esse comportamento pode implicar a 

existência de interesses contraditórios entre os objetivos dos acionistas e os dos gestores 

gerando conflitos de agência. 

 

4.3.2 A gestão do risco como instrumento de governança corporativa 

 

Leal (2009) destaca que os problemas decorrentes dos conflitos de agência, 

consequência natural da pulverização do capital das organizações que implicou na 

separação entre gestão e propriedade, residem na ausência de um contrato completo 

(Klein, 1985) e na inexistência de um agente perfeito (Jensen-Meckling, 1976). Por essa 

razão, na maioria das vezes existe uma dicotomia entre a expectativa dos acionistas e os 

interesses dos gestores. 

 

Todavia, como a maioria dos contratos entre as companhias e os seus gestores 

pressupõe que pelo menos uma parte da remuneração destes últimos será variável em 

função dos ganhos advindos de metas e desempenho previamente definidos, decisões 

que maximizem os interesses dos gestores poderão não estar alinhadas às decisões que 

maximizam a riqueza dos acionistas e, em muitos casos, nem mesmo ao que é melhor 

para as corporações.  

 

A solução dessa questão contraditória advém do triângulo no qual se sustenta a 

governança corporativa: Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria. Eleito pela 

Assembleia Geral Ordinária (AGO), o Conselho de Administração tem a função de 

agente fiduciário dos acionistas, a quem está vinculado o Comitê de Auditoria, que deve 

exercer um papel importante para garantir a integridade dos relatórios financeiros das 

companhias. 

 

Para Andrade e Rossetti (2009) destacam-se três funções do Comitê de Auditoria que 

sintetizam seu foco de atuação: acompanhar e avaliar o ambiente de controle; 

supervisionar a elaboração de relatórios financeiros, e identificar, avaliar e analisar o 

risco. Em cada uma dessas três funções existem peças-chave (controle, risco e relatórios 

financeiros) que contribuem para a preservação de uma dimensão importante da 



45 
 
 

 
 

 

governança corporativa, que são os valores que orientam os processos de gestão: 

fairness (senso de justiça e equidade); disclosure (transparência); accountability 

(prestação responsável de contas), e compliance (conformidade). 

 

4.3.3 A Política de Gerenciamento de Riscos 

 

Uma política de gestão de riscos tem como objetivo proporcionar segurança aos 

associados, pela percepção de que suas aplicações são geridas segundo normas 

preestabelecidas pela cooperativa, construídas de acordo com a técnica mais adequada. 

Tais normas determinam formas de conduta, responsabilização e segregação de funções, 

e devem ser amplamente divulgadas ao quadro funcional da cooperativa, buscando 

assegurar os interesses dos associados (BACEN, 2008). 

  

Para Ventura (2008) o objetivo é demonstrar aos associados que os seus investimentos, 

bem como os procedimentos internos da cooperativa, estão sendo realizados de forma 

segura, obedecendo a regras claras e rígidas, seja na concessão do crédito, seja em 

aplicações no mercado. Tais regras buscam a mitigação do risco contra práticas 

fraudulentas e uso de informações privilegiadas. A política e os procedimentos de 

gestão de risco devem estar detalhadamente documentados, inclusive em relação às 

garantias ofertadas.  

 

Tuffli e Yu (2005) assevera que a alta administração deve promover o desenvolvimento 

de um repositório centralizado de processos de negócio que abranja toda a empresa. Há 

dois motivos principais para isso, além de diversos benefícios correlatos. Em primeiro 

lugar, o CEO transmite com vigor à organização a mensagem de que as boas práticas de 

governança e gestão de risco estarão assentadas em uma gestão de processos 

disciplinada. Em segundo lugar, ao insistir numa língua comum e num repositório que 

detalhe os processos da empresa, a alta administração estará fornecendo um arcabouço 

para ligar o mundo da governança e dos controles a processos de negócio e estruturas de 

custos reais. Aqui, em especial, está a oportunidade da administração para ligar 

governança às operações e à estratégia da empresa. 
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O relatório da OCDE (2009) indica fraquezas no que eram consideradas instituições 

sofisticadas e afirma que o tipo de administração de risco necessária é aquela 

relacionada à estrutura de incentivo da empresa. O relatório concluiu que parece ter 

havido uma combinação malsucedida entre sistema de incentivo, administração de risco 

e sistemas de controle.  

 

Salter (2003) também destaca a importância de projetar e supervisionar um sistema de 

governança e controles internos que regulamenta a forma como as inter-relações e 

trocas entre indivíduos terá lugar, e como o conhecimento incorporado na organização 

pode ser produtivamente mobilizado para informar a tomada de decisão e adaptação, 

quando necessário. Tais sistemas de governança e de controle devem ter três principais 

componentes: a) Um sistema de atribuição de direitos de decisão entre os indivíduos; b) 

A medição de desempenho e sistema de avaliação para aqueles que possuem direitos de 

decisão, e c) Um sistema de recompensa e punição.  

 

Buckley e Van Der Nat (2003) constatam que os conselheiros concordam com a 

administração dos riscos, porém a maioria confessa desconhecer adequadamente o 

assunto. As formas pelas quais os conselheiros podem participar ativamente da gestão 

de riscos são: monitoramento dos riscos, avaliação dos custos e benefícios, debate do 

assunto nas reuniões do Conselho, participação na elaboração dos objetivos de riscos, 

conhecimento dos mecanismos de derivativos e, finalmente, manifestação de cada um 

sobre as responsabilidades do gerenciamento de riscos. 

 

Najjarian Noronha (2008) destaca que uma estrutura de governança implementada seja 

pelo conselho de administração, seja pela própria assembleia geral, ou com a mera 

aprovação do órgão assemblear, ter, no mínimo, o condão de precaver todos os 

membros conselheiros e diretores da verdadeira exposição a riscos e do verdadeiro 

papel que eles deverão assumir e desempenhar caso a empresa venha a enfrentar uma 

crise. 

 

Nesse sentido, quanto ao modelo de governança proposto para o sistema cooperativista 

iremos considerar o gerenciamento de riscos prioritário na condução de suas atividades 
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e negócios, adotando práticas em absoluta consonância com os preceitos do Acordo de 

Basiléia II. Dessa maneira, deve possuir áreas especializadas para o gerenciamento 

destes riscos, centralizadas em seus Bancos. Entre os principais riscos gerenciados por 

esse sistema, destacamos o operacional, o de mercado e o de crédito, cujas estruturas 

são apresentadas a seguir: 

 

4.3.3.1 Risco Operacional 

 

A gestão de risco operacional é mais complexa e exige uma abordagem mais 

abrangente, pois podemos verificar o risco em dois extremos, sendo numa visão mais 

“estreita” como falhas operacionais no back-office, como risco de tecnologia, erros 

intencionais ou não na contabilidade, ou uma visão mais “ampla” do risco operacional, 

como numa variância do resultado final da instituição não explicada ocorrida por 

resíduo de perda financeira de mercado, por um processo operacional deficiente e sem 

um controle de risco adequado. Um caso típico de risco operacional pode ser 

confundido com risco típico de crédito é a perda de um crédito por parte de um cliente, 

onde não foi realizada com eficiência a avaliação do risco, por deficiência cadastral, ou 

liberação fora da alçada competente. 

 

A política de gerenciamento do risco operacional baseia-se num conjunto de princípios, 

procedimentos e instrumentos que proporcionam uma constante adequação dos 

dispositivos de monitoramento, controle e mitigação, definindo as responsabilidades e 

desenvolvidos de acordo com a natureza e complexidade dos produtos, serviços, 

atividades, processos e sistemas. Esta política deve prever os riscos com fraudes 

internas e externas; das relações trabalhistas; dos associados, produtos e práticas do 

negócio; por danos aos ativos; a interrupção de negócios e falhas de sistemas; e, a 

execução e gestão de processos. As atividades de gerenciamento do risco operacional 

devem ficar sob a responsabilidade da área de Controles Internos, Compliance e Risco 

Operacional, vinculada diretamente à Presidência Executiva, conforme dispõe a 

Resolução CMN nº 3.380/06. 
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Para Tuffli e Yu (2005) o principal imperativo gerencial é fixar a meta e dar sustentação 

ao objetivo de atingir a maior integração possível entre as diversas áreas de governança 

e controle. Tal meta poderia favorecer o trabalho conjunto entre Financeiro, Gestão de 

Risco, Auditoria Interna e outros departamentos para satisfazer com eficiência as 

exigências de risco operacional, Sarbanes-Oxley, Novo Acordo da Basiléia e outras 

correlatas. Significa, também, incentivar uma abordagem holística e integrada à 

consecução de todos os elementos que cercam a documentação e a análise de processos 

de negócio. A administração deve encorajar a adoção de soluções integradas cujo 

benefício total seja mais eficiente para a organização, em termos de custo, tempo e 

controle, do que uma colcha de retalhos de soluções pontuais. 

 

Em atendimento à Circular nº 3.461/09 e Cartas-Circulares nº 3.409/09, nº 3.430/10 e nº 

3.542/12 do Banco Central do Brasil, quanto a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 

Combate ao Financiamento do Terrorismo - PLD/CF o sistema cooperativista, segundo 

a Circular deve adotar processos e sistemas específicos de prevenção, com o objetivo de 

garantir que suas atividades sejam conduzidas em ambiente de controles adequados à 

prevenção de riscos relacionados aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao 

terrorismo. 

 

4.3.3.2 Risco de Mercado 

 

Risco de mercado são aquelas flutuações no valor da carteira resultante de mudanças de 

fatores específicos de mercado. A gestão do Risco de mercado é feita com modernas 

ferramentas de Value at Risk
3
 (VaR), que apura o montante necessário a realização de 

hedging para absorver as perdas. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

3 O VaR mede a perda potencial do valor de uma carteira com determinada probabilidade num dado intervalo de tempo 
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A atividade de gerenciamento dos riscos de mercado é regulamentada pela Resolução 

CMN nº 3.464/07 onde dispõe que a gestão dos riscos de mercado deve estar 

relacionada ao processo de identificação, avaliação, monitoramento e controle, e deve 

ser conduzida através da adoção de limites consistentes com as estratégias de negócios, 

de políticas e processos de gestão e de metodologias voltadas a sua administração e à 

alocação de capital econômico compatível.  

 

4.3.3.3 Risco de Crédito 

 

Para Pandeló (2006) o risco de crédito pode ser entendido como a probabilidade de que 

uma operação não seja honrada, da maneira como acordada. Esta é uma definição bem 

geral de risco de crédito, mas que não atende aos objetivos do presente estudo.  

 

Na definição de Caouette et al. (1999), o risco de crédito pode ser definido como a 

probabilidade de que a expectativa de pagamento não se cumpra. Aqui, mais do que 

tudo, o que se procura é um modelo que ajude a antecipar a deterioração de uma 

operação, ou dito de outra forma, a diminuição da capacidade de pagamento de 

determinado cliente. 

O risco de crédito pode ser definido como as perdas geradas por evento de 

inadimplência do devedor, ou por uma piora na qualidade de crédito. A definição é 

interessante, pois o risco de crédito independe do evento de inadimplência. Mesmo que 

a operação esteja adimplente pode estar havendo a deterioração da qualidade do crédito, 

com o consequente aumento do seu risco (BESSIS, 1998 apud PANDELÓ, 2006). 

A gestão do risco de crédito consiste no processo de identificação, avaliação, 

monitoramento e controle dos riscos decorrentes das operações de crédito realizadas 

pelas instituições financeiras, como os riscos associados a contrapartes, liquidação, 

garantias e concentração. O gerenciamento do risco de crédito nas instituições 

financeiras é regulado pela Resolução CMN nº 3.721/09. 
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4.4 Em relação aos Conflitos de Agência 

 

4.4.1 Conflitos de agência em governança corporativa 

 

Jensen e Meckling (1976) analisaram o comportamento dos gestores e proprietários de 

empresas. Eles definem a relação de agência como um contrato, no qual uma ou mais 

pessoas (principais) contratam outras pessoas (agentes) para administrar seus interesses. 

Essa contratação envolve delegação de autoridade aos agentes e pode se dar tanto em 

relações hierárquicas como acertos contratuais no mercado. O conflito surge quando 

ambos buscam maximizar sua utilidade, dados os objetivos divergentes. A perda de 

eficiência resultante dá origem aos chamados custos de agência. Sob o aspecto 

econômico o conflito de agência foi abordado por Ross (1973), entre outros autores e 

destaca que o problema de agência entre duas ou mais partes surge quando uma delas 

concede poderes à outra para atuar em seu nome. Para Jensen e Meckling (1976), os 

custos da agência são formados por: (1) gastos oriundos da necessidade de se monitorar 

o agente; (2) o custo de intermediação do agente; (3) a perda residual. Por perda 

residual, esses autores entendem como a redução experimentada pelo principal por 

causa da divergência entre agente e principal. 

 

Para Lima (2008) o foco principal dessa teoria está no relacionamento entre agente e 

principal, no qual o agente dispõe de informações privilegiadas e suas ações afetam o 

bem-estar entre as partes, sendo dificilmente observáveis pelo principal. Destaca que 

este tipo de relação coloca em cena o problema de assimetria de informações entre o 

agente e o principal (Jensen e Meckling, 1976), que beneficia o primeiro em detrimento 

do segundo. 

 

Para os referidos autores a teoria analisa, então, como um ator econômico (principal) 

estabelece um sistema de compensação (contrato) que motive o outro ator (agente) a 

agir de acordo com o interesse do primeiro. A questão primordial é a dificuldade de 

monitorar o esforço dos atores econômicos envolvidos em uma transação, o que torna 

ainda mais complexa a elaboração dos contratos. Por esta razão, são incluídos esquemas 

de incentivos baseados no desempenho observado. Na elaboração de um esquema de 
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incentivos, as partes envolvidas enfrentam o trade off entre incentivos ótimos e 

repartição de riscos ótima (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Dois conceitos básicos dessa teoria surgem a partir da análise: a seleção adversa e o 

risco moral. O conceito da seleção adversa advém do custo de acesso à informação e 

consiste no fato de que a seleção do produto a ser demandado ocorre de forma 

ineficiente, portanto, adversa, em função da assimetria de informação entre os ofertantes 

e demandantes (Carvalho et alli, 2002). O exemplo clássico de seleção adversa existente 

na literatura é o do mercado de automóveis usados nos Estados Unidos (Akerlof, 1970). 

Já o risco moral se baseia nas ações dos agentes, que podem acabar influenciando esse 

risco após a transação ser efetivada (Carvalho et alli, 2002). Para exemplificar o risco 

moral temos na indústria de seguros, onde diferentes consumidores que contrataram o 

seguro vão ter distintos comportamentos quanto ao cuidado com o bem segurado, fato 

que vai modificar a probabilidade de ocorrência de sinistro entre eles. 

 

Lima (2008) observa que a Teoria da Agência relata de forma mais abrangente a 

possibilidade de divergência de interesses de acionistas e gestores, onde um tenta tirar 

proveito de vantagens advindas de uma posição privilegiada. Segundo o Código das 

Melhores Práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2009), 

ocorre conflito de interesses quando alguém não é independente em relação à matéria 

em discussão e mesmo assim pode influenciar ou tomar decisões motivadas por 

interesses distintos daqueles da sociedade. De acordo com Andrade e Rossetti (2004), 

em virtude de estratégias defensivas, os dirigentes tendem a minimizar o nível da sua 

exposição, com proveito de maior nível de “desconcentração” dos acionistas (principal), 

o que repercute no nível de disponibilidade e profundidade das informações repassadas 

àqueles interessados. 

 

Para Lima (2008) a preocupação inerente ao ambiente empresarial, principalmente no 

caso em que sua propriedade é dispersa, é assegurar que as decisões dos agentes 

agreguem o maior valor possível às ações diante das estratégias e condutas possíveis de 

serem implementadas. Os mecanismos de controle devem então garantir que os gestores 
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não tomem decisões conflitantes com o objetivo de maximizar o valor da empresa e, 

consequentemente, das ações. 

 

Bedicks (2008) destaca que com capital pulverizado, base acionária dispersa no 

mercado de capitais e sem a presença do acionista controlador, o efetivo controle está 

nas mãos dos administradores, apartando-se a propriedade acionária do controle. Afirma 

também que existe uma mudança na natureza do conflito de agência. Os investidores 

passam a ser todos acionistas minoritários, e o controle das decisões corporativas fica a 

cargo dos executivos da corporação. Nessas companhias, portanto, o alvo da supervisão 

passa a ser da gestão, em vez de acionistas controladores. 

 

Lima (2008) assevera outro tipo de conflito potencial relacionado à estrutura de capital 

da empresa, e relevante na realidade do mercado de capitais brasileiro, que é constituído 

pelas divergências de interesses entre acionistas minoritários e acionistas majoritários. 

Apesar de Jensen e Meckling (1976) apontarem dois conflitos na empresa, credores e 

acionistas e, gestores e acionistas não se podem considerar que existe perfeita 

convergência de interesses entre acionistas controladores e minoritários. Observa ainda 

que de forma mais abrangente, a conduta dos gestores em relação à decisão de qual 

grupo de interesse deve ser defendida, minoritários ou controladores podem criar novos 

níveis de conflito de interesses. Como exemplo pode ser citado a possibilidade de 

proteção pelo gerente dos interesses do grupo de controle, que possui o poder de elegê-

lo e destituí-lo. 

 

No contexto desses conflitos, pode ser atribuída grande importância aos Conselhos de 

Administração, evidenciado como o instrumento de controle dos conflitos de agência 

nas empresas listadas, sendo não só o responsável pela monitoração do gestor, mas 

também como o meio viável de alinhar interesses na relação gestor x capital e capital 

majoritário x capital minoritário. A Teoria da agência destaca que o conselho, com a sua 

autoridade legal para contratar, demitir, incentivar e compensar os gestores protege o 

capital investido e, desse modo, é um importante elemento de governança corporativa 

das empresas (WILLIAMSON, 1984). 
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Salter (2003) afirma que um conselho de administração ativo e independente pode ser 

considerado como o principal meio de controlar os custos de agência decorrentes da 

separação de financiamento (ou propriedade) e de gestão (ou controle) na corporação 

moderna. De acordo com este ponto de vista, o conselho é o agente de acionistas e 

dirigentes para se certificar de que a gestão da empresa é executada no melhor interesse 

dos acionistas. 

 

Uma crítica a importância demasiada dada ao Conselho de Administração é feita por 

Carver e Carver (2001), cujo entendimento é que os Conselhos podem funcionar de 

forma pouco efetiva, na medida em que reúnem pessoas experientes individualmente, 

mas que não são capazes de exercerem suas funções em grupo.   

 

Segundo Andrade e Rossetti (2004) apud Lima e Araújo (2008) com base nos 

fundamentos da Lei Sarbanes-Oxley, as principais normas que orientam as ações dos 

gestores da empresa devem ser baseadas em quatro princípios: conformidade legal 

(compliance), em que executivos devem adotar um código de ética; prestação 

responsável de contas (accountability); transparência (disclosure); e senso de justiça 

(fairness). 

 

4.4.2 Conflitos de agência em cooperativas de crédito 

 

Existem muitos trabalhos na literatura que tratam de conflito de agências em 

Cooperativas de Crédito. No entanto, procuramos selecionar alguns trabalhos, que 

apontaram aspectos interessantes, a seguir apresentados de forma bastante sintetizada.  

 

Cuevas e Fischer (2006) consideram que as Cooperativas de Crédito apresentam 

vantagens sobre outras instituições, mas que também possuem fragilidades. Uma 

vantagem importante seria a solução natural dos problemas da seleção adversa do 

mercado financeiro tradicional, que geram o racionamento do crédito. O caráter mútuo 

das Cooperativas possibilita o acesso aos serviços financeiros para os interessados 

(micro e pequenos empresários, pequenos agricultores e população mais pobre) que, 

provavelmente, teria dificuldade de acessar o crédito. Ainda de acordo com Cuevas e 



54 
 
 

 
 

 

Fischer (2006), há dois conflitos principais de agência que dominam as Cooperativas de 

Crédito: o conflito tomador de empréstimo x poupador e o conflito associado x gerência 

(Tabela 4).  

 

Branch e Baker (2000) entendem que o principal problema de agência nas Cooperativas 

de Crédito origina-se muitas vezes no fato de que não há uma segregação clara entre os 

proprietários (associados) e os gestores (tomadores de decisão). Os Autores consideram 

que no caso das Cooperativas existem, ao mesmo, quatro fatores complicadores: o 

primeiro advém do fato de que os proprietários (associados) são simultaneamente 

clientes. O segundo fator ocorre porque os clientes podem ser classificados em clientes 

poupadores e os tomadores de empréstimos. O terceiro fator diz respeito a atribuição de 

apenas um voto para que cada associado possa eleger a alta administração, 

independentemente do montante investido por cada associado. O quarto fator é que, em 

grande parte, verifica-se que os associados não conhecem o negócio ou não possuem 

experiência de mercado.  

 

Westley e Branch (2000) também estudaram o conflito de interesses nas Cooperativas, e 

concluíram que há uma tendência dos associados tomadores de empréstimo atuarem 

para dominar a direção da Cooperativa de Crédito e, desta forma, gerirem a conforme 

com o interesse deles. Os Autores entendem que buscam se associar a Cooperativa com 

o objetivo principal de tomar crédito com taxas de juros reduzidas e não para serem 

depositantes de recursos, sendo que tal situação proporciona condições para que haja o 

aumento da inadimplência. 
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Tabela 4 Conflito de Agência - Empresas Tradicionais e Cooperativas de Crédito 

 

Fonte: LIMA, R.; ARAÚJO, M.; AMARAL H. Conflitos de Agência: Um estudo comparativo dos aspectos inerentes a 

Empresas Tradicionais e Cooperativas de Crédito, 2008. 

 

Para Branch e Baker (2000) apud Lima e Araujo (2008) destacam que as diferentes 

visões dos associados em relação à cooperativa podem gerar diferentes formas de 

comportamento. Aqueles cooperados que se associarem com o objetivo de depositar 

suas economias focarão a segurança da instituição e o adequado nível de remuneração 

de seus depósitos, com preocupação a respeito dos custos das transações. Dessa forma, 

apoiará a melhoria de sua estrutura, o que inclui a profissionalização da gerência. Por 

outro lado, os que se associam com o objetivo de obter empréstimos estabelecerão 

baixas taxas para os empréstimos e depósitos e terão um comportamento mais 

indulgente em relação à concessão do crédito e à inadimplência. Além disso, serão mais 

agressivos em relação à mobilização de depósitos e menos preocupados com a 

profissionalização da administração, concluem. 

 

 

CONFLITO DE AGENCIA EMPRESAS TRADICIONAIS COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Credor                                     

x                                      

Acionista

Determinante da estrutura de capital, pois define a 

combinação de interesses entre diversos grupos que 

fornecem recursos e possuem direitos sobre o fluxo 

de caixa gerado pela empresa

Não aplicável, considerando que os fornecedores 

de recursos são os próprios associados, que 

participam tanto da formação das cotas de 

patrimonio liquido como dos saldos depositados

Acionista x minoritário                  

x                                                         

Acionista x majoritário

Ligado ao aspecto de difusão da propriedade,

proporciona dificuldades de monitoração relatadas

por Andrade e Rossetti aos detentores das parcelas

difusas, mantendo uma parcela concentrada que

facilita a condução das atividades e a influência sobre

o administrador de acordo com interesses próprios.

Não aplicável, sociedade de pessoas, onde os

associados possuem poder de deliberação (votos)

equivalentes e independe do percentual de

participação no capital.

Associado/Acionista                    

x                                 

gerencia

Foco principal da teoria, o relacionamento entre o

gestor que dispõe de informações e podem ter ações

que não sejam de interesse dos acionistas e de difícil

observação. Envolve problemas de assimetria de

informações entre o agente e o proprietário e faz

parte das considerações de Jensen & Meckling (1976)

e Eisenhardt -1989

Relevante na realidade de delegação de poderes.

Estudos empíricos sugerem que esta é a principal

fonte de fracasso das cooperativas de crédito, o

que demonstra a necessidade de regulamentação

prudencial específica para essas instituições.

Tomador de empréstimo                       

x                                   

poupador

Apesar dos depositantes e devedores tentarem ter as

melhores margens em seu benefício, esses interesses

não chegam a caracterizar um conflito em interesses

de agentes na condução e administração de

instituições financeiras tradicionais.

Relevante, pois ambos os grupos exercem pressão

sobre a conduta dos gestores, com a possibilidade

de concessão de empréstimos subsidiados e/ou,

possivelmente, remuneração de depósitos acima

da média do mercado. Pode levar à falta de

competitividade, elevação no risco de crédito e

fracasso da cooperativa.
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Conforme pôde ser visto nos autores relacionados acima, podemos concluir que os 

conflitos de interesses nas Cooperativas de Crédito são inerentes às mesmas, 

principalmente por se constituírem em uma associação de pessoas com objetivos 

comuns, mas que podem ter interesses diferentes. No entanto, tais conflitos podem ser 

amenizados ou até mesmo superados, a partir da adoção de regras claras de Governança, 

passando por estruturas ajustadas e efetivas, códigos de conduta, treinamento e 

capacitação, eficientes controles internos e sistemas de gerenciamento de riscos 

adequados.   
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Capítulo 5 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia é uma condição necessária, mas não suficiente, para a realização 

científica e implica numa atividade voltada à solução de problemas por meio do 

emprego de processos ou procedimentos metodológicos válidos. Para Salomon (1990, p. 

152) apesar de não haver produção do conhecimento científico sem método, a aplicação 

do método científico por si não produz conhecimento. Koche (1997, p.107) observa que 

o produto de um estudo científico é o conhecimento teórico que, para ser alcançado, 

deve levar em consideração todo um rigor metodológico. 

 

5.1 Tipo de pesquisa quanto ao seu objetivo 

 

A literatura apresenta diversos tipos de pesquisa. Gil (1999, p. 45-46) descreve três 

tipos de pesquisa: a exploratória, a descritiva e a causal ou explicativa. O estudo 

exploratório é utilizado quando não se tem informações sobre determinado tema e se 

deseja conhecê-lo. A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relação 

entre as variáveis. Por último, a pesquisa explicativa busca identificar fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 1999).  

  

Os procedimentos metodológicos aplicados neste trabalho têm por objetivo verificar, 

por meio da análise das demonstrações contábeis e de uma pesquisa estruturada, se as 

boas práticas de governança corporativa influenciam no desempenho das cooperativas 

de crédito. Pretende-se identificar um modelo de Governança onde o desempenho da 

Cooperativa está ligado diretamente às práticas adotadas. No decorrer da pesquisa, 

diante dos dados disponíveis e considerando os resultados obtidos pelas análises, nos 

limitamos, num primeiro momento, a estabelecer os fatores determinantes do 

desempenho das cooperativas de crédito analisadas utilizando como variável 

dependente as “sobras”. 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 108), o método estatístico significa redução de 

fenômenos sociológicos, econômicos, políticos etc. a termos quantitativos e a 
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manipulação estatística, permitindo comprovar as relações dos fenômenos entre si e 

obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado. Desta forma, 

primeiramente será adotado uma pesquisa do tipo exploratória, visto ser um fenômeno 

que se deseja conhecer e para o qual existem poucos estudos realizados no Brasil no 

âmbito das cooperativas de crédito.  

 

Numa segunda fase da pesquisa adotamos a pesquisa do tipo explicativa, pois se 

pretendia identificar os fatores que determinavam ou contribuíam para as causas dos 

fenômenos observados. Lakatos e Marconi (1985) lembram que o que caracteriza a 

pesquisa explicativa é a manipulação e controle das variáveis, com o objetivo de 

identificar qual(is) a(s) variável(is) independente(s) que determina(m) a causa da 

variável dependente do fenômeno em estudo. Especificamente utilizamos técnicas 

estatísticas de regressão linear simples, regressão linear múltipla do tipo seção cruzada, 

análise de dados em painel (utilizando técnicas de efeitos fixos ou aleatórios).  

 

5.2 Tipo de pesquisa quanto a abordagem do problema 

 

Quanto à abordagem do problema optou-se pela pesquisa quantitativa com coleta de 

dados primários e secundários das cooperativas participantes da amostra. Para Godoy 

(1995, p. 58), a pesquisa quantitativa utiliza-se desse instrumental estatístico para a 

medição mais objetiva e quantificação dos resultados. 

 

A obtenção dos dados foi realizada por meio de um questionário estruturado e 

respondido pelos conselheiros, dirigentes e gestores das Cooperativas de Crédito. Com 

esse intuito o procedimento para a coleta de dados primários foi realizado a partir dos 

indivíduos. Também foram obtidos os dados por meio do balanço patrimonial das 

Cooperativas dos últimos exercícios fiscais, compreendendo o período de 2010 a 2014 

disponibilizado no site do Banco Central do Brasil no endereço eletrônico 

www.bcb.gov.br/cosif. 

 

As questões requeridas no questionário (APÊNDICE A) permitiram identificar a 

existência de itens estruturais que compõem uma base mínima para a existência da 

http://www.bcb.gov.br/cosif
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governança corporativa. Os itens verificados foram: Nível de Transparência, Conteúdo 

das informações publicadas, Estrutura do Conselho de Administração, Estrutura 

Societária e de Governança, Estrutura de Crédito e de Governança e dos Órgãos de 

Controle e Fiscalização. 

 

Com o agrupamento dos dados, foram efetuadas as análises sobre a forma que a 

governança corporativa nas cooperativas de crédito é realizada e se influencia o seu 

desempenho. O desempenho foi avaliado tendo como parâmetro as sobras liquidas 

sobre os ativos, sobre o patrimônio líquido e sobre as receitas totais. Quanto ao 

tratamento dos dados utilizamos testes paramétricos e não paramétricos que através de 

técnicas econométricas, foram observadas evidências empíricas em relação à pesquisa. 

 

As referências em pesquisa que relacionam a governança corporativa e desempenho 

podem ser observadas em: Santos (2014), Souza Francisco (2014), Souza Pinto (2010), 

Silveira (2002) e Lameira (2007). 

 

5.3 Coleta e análise de dados 

 

5.3.1 Coleta dos dados contábeis e financeiros 

Os dados contábeis e financeiros foram coletados a partir das informações dos balanços 

anuais dos períodos de 2010 a 2014 das cooperativas de crédito, disponíveis até o 

terceiro nível no COSIF
3
 dos quais extraímos os dados contábeis das cooperativas 

participantes da amostra, tais como patrimônio líquido, ativos, ativo permanente, 

volume das operações de credito, receitas e despesas operacionais, receitas com 

prestação de serviços, provisões, sobras e demais dados necessários à pesquisa. 

 

5.3.2 Coleta das informações quanto ao porte e ao nível de governança 

 

 

                                                             
3 Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional instituído conforme Carta Circular 1.273 de 

29.12.1987 do Banco Central do Brasil. 
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Como já informado anteriormente, para a coleta das informações quanto ao porte e ao 

nível de governança, foi utilizado um questionário, cujas questões têm por objetivo 

verificar a existência dos itens estruturais que compõem uma base mínima para a 

estrutura da governança corporativa.  

 

Cabe, no entanto, uma ressalva quanto à utilização efetiva da pesquisa tendo em vista o 

modelo desenvolvido, que servirá para aplicação no desenvolvimento de um índice de 

governança corporativa numa etapa posterior a esta fase, a fim de dar continuidade a 

este trabalho.  

 

Os itens verificados dizem respeito a: Estrutura do Conselho de Administração, 

Estrutura Societária e de Governança, Estrutura de Crédito e de Governança, Nível de 

Transparência, Conteúdo das informações publicadas e dos Órgãos de Controle e 

Fiscalização. 

 

O questionário foi enviado eletronicamente para conselheiros e gestores das 1.123 

Cooperativas de crédito constantes da base do cadastro do DESIG – BACEN em 

31.01.2015, das quais apenas 742 confirmaram o recebimento. Dessas obtivemos a 

resposta de 52 cooperativas que compuseram a amostra final. Essas cooperativas são 

integrantes dos principais sistemas cooperativos (Unicred, Sicredi, Sicoob e Cresol), 

sendo distribuídas em todo o território nacional, nos diversos segmentos – rural, de livre 

admissão, empresários, profissionais liberais, empregados de empresas públicas e 

privadas e cooperativas solidárias.  

 

A partir do retorno do questionário pelas cooperativas avaliamos o modelo de 

governança corporativa que teve a finalidade de identificar o nível de governança 

adotado por estas instituições. O modelo do questionário consta no Apêndice A, sendo 

composto por 06 dimensões com 30 questões ao todo. A 1ª. questão trata 

especificamente do nível de transparência a partir da disponibilização do Relatório 

Anual no website além de outros canais de divulgação. A 2ª. questão pretende-se 

verificar se o conteúdo das informações publicadas estão aderentes às novas  regras 

internacionais como também se o Relatório apresenta a demonstração do valor 



61 
 
 

 
 

 

adicionado, dos principais indicadores de desempenho e explica a remuneração global 

dos executivos e as transações entre partes relacionadas. A 3ª. questão avalia a estrutura 

do Conselho de Administração quanto à segregação das funções entre o cargo de 

presidente do conselho e de diretor executivo, a avaliação formal de desempenho, do 

planejamento, da renovação e do prazo do mandato. A 4ª. questão avalia a estrutura 

societária e de governança quanto ao estatuto social prever mecanismo de mediação e 

arbitragem, quanto ao conselho de administração atuar de forma preventiva em 

situações que envolvam conflitos de interesse, quanto a um sistema de controles 

internos desenvolvido e monitorado pelo conselho de administração, com relação à 

política de distribuição de sobras e o rateio das perdas quanto à sua aprovação pela 

Assembleia Geral e se a política de sustentabilidade é uma atribuição direta do conselho 

de administração. A 5ª questão trata da estrutura de crédito e de governança e envolve o 

papel segregado do diretor de crédito, a quantidade de comitês, se o conselho de 

administração em seus processos decisórios reflete sobre riscos e se participa e delibera 

sobre as operações de crédito na cooperativa. A 6ª. questão avalia a existência e o papel 

dos órgãos de controle e fiscalização com base na forma de eleição do conselho fiscal, 

no papel das auditorias internas e externas e na periodicidade da avaliação dos relatórios 

de controles internos e de gerenciamento de risco (Tabela 4). 

 

A caracterização das cooperativas de crédito será feita com base em três grupos de 

dados: nas sobras, nas sobras distribuídas como percentual (do patrimônio líquido, do 

ativo e das receitas totais) e nos resultados a partir das respostas obtidas no questionário, 

que irá apontar aquelas que adotam as melhores práticas de governança. Cada resposta 

positiva significa a constatação de uma boa prática de governança corporativa e 

adiciona um ponto ao índice, em contrapartida, as respostas negativas não recebem 

pontuação. O modelo será formado a partir da soma dos pontos atribuídos a cada 

questão, sem ponderação entre as dimensões que compõe o índice, podendo resultar em 

função da pontuação estabelecida de 0 a 30, sendo de 0 a 15 caracterizadas por um 

baixo grau de governança, e de 16 a 30 por um alto grau de governança. 
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Tabela 5 Perguntas para a construção do modelo de governança corporativa para as cooperativas 

de crédito  

 

Fonte: Adaptado de Silveira (2004) 

 

5.4 Sujeitos da pesquisa 

 

As Cooperativas de crédito são sociedades de pessoas, constituídas para que, por meio 

da união em torno de objetivos comuns, permitam à melhora sócio econômica dos 

cooperados, cuja distribuição de resultados está vinculada as operações efetuadas pelos 

sócios com a sociedade e desvinculada da participação no capital e cujos direitos 

políticos estão vinculados às pessoas e desvinculados da participação no capital 

(SCHNEIDER, 2006).  

 

Dimensão de 

Governança 

Corporativa 

# Perguntas para a construção do IGCcoop

1 O Relatório Anual está disponível de forma tempestiva no website 

2 O website disponibiliza informações relativas a governança corporativa

3 A Ata da Assembleia Geral é divulgada aos associados

4 As informações tanto positivas como negativas são abordadas de forma neutra para os associados

5 Existem outros canais de divulgação e prestação de contas aos associados

6 Os demonstrativos financeiros são apresentados no padrão IFRS

7 O Relatório Anual apresenta o demonstrativo do Valor adicionado do período

8 O Relatório Anual apresenta os principais indicadores de desempenho

9 O Relatório Anual explica a remuneração global dos executivos

10 O Relatório Anual destaca as transaçoes entre partes relacionadas

11 Os cargos de Presidente do Consad e de Diretor Executivo são ocupados por pessoas diferentes 

12 O executivo principal participa das reunioes do conselho como convidado

13 Existe avaliação formal de desempenho do Consad e de cada um dos conselheiros

14 Existe planejamento de substituição e de renovação dos Conselheiros e Executivos prinicpais

15 O prazo do mandato do conselheiro é inferior a 2 anos

16 O estatuto social prevê mecanismos de mediação e arbitragem

17 O CA atua preventivamente em situações que envolvam conflitos de interesse

18 O sistema de controles internos é desenvolvido e monitorado pelo Consad

19 A política de distribuição de sobras e rateio das perdas é definida pelo Consad e aprovada pela AG

20 A política de sustentabilidade é atribuição direta do Consad

21 O diretor de Crédito ocupa uma outra função na cooperativa

22 A quantidade dos Comitês formados é maior que 4 incluindo o de Auditoria

23 O CA reflete explicitamente sobre riscos em seus processos decisórios

24 O CA participa e delibera sobre as operaçoes de crédito da cooperativa

25 O Presidente da cooperativa é integrante do comitê de crédito

26 O conselho Fiscal é eleito com independência

27 A Auditoria interna é realizada pela equipe da central

28 O Relatório de Controles Internos e Gerenciamento de Risco são analisados periodicamente

29 Há um programa de treinamento institucional para potenciais Conselheiros Fiscais

30 A Auditoria Externa se comunica com o Conselho Fiscal

Órgãos de 

Controle e 

Fiscalização

Nível de 

Transparência

Conteúdo das 

informaçoes 

publicadas

Estrutura do 

Conselho de 

Administração

Estrutura        

Societária                                 

e de Governança

Estrutura                                

de crédito                                       

e de Governança
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No Brasil constavam em 31.12.2013 o total de 1.154 cooperativas de crédito com um 

patrimônio líquido de R$ 24,171 milhões, sendo responsáveis por um volume de R$ 

75,4 milhões em operações de crédito (BACEN, 2013). 

 

Os sujeitos da pesquisa que responderam ao questionário foram os dirigentes, 

especialmente membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria 

Executiva dos principais sistemas. Segundo o IBGC (2013) esses dirigentes devem zelar 

pelos valores e propósitos da Cooperativa na defesa dos interesses comuns dos 

Cooperados. Dessa forma, deve traçar suas diretrizes estratégicas para que o interesse da 

Cooperativa na defesa dos interesses comuns dos Cooperados sempre prevaleça.  

 

5.5 Análise e tratamento dos dados 

 

O objetivo da pesquisa é verificar se a presença de boas práticas de governança 

corporativa contribuiu para a melhora dos resultados da Cooperativa de Crédito. 

Todavia, a partir dos resultados obtidos nas respectivas análises, direcionamos 

inicialmente a pesquisa para estabelecer os fatores determinantes do desempenho das 

cooperativas de credito analisadas, a partir das variáveis: sobras (variável dependente); 

das variáveis independentes com maior grau de significância: patrimônio liquido (pliq), 

ativo permanente (permanente), operações de crédito e arrendamento mercantil (ocam), 

receitas operacionais (recop), receitas de prestação de serviços (rps) e das despesas 

administrativas (despadm). 

 

 Os dados financeiros foram obtidos dos balanços (Bacen - Cosif) e também dos dados 

relacionados com a governança (questionário). Os dados financeiros foram os extraídos 

dos balanços patrimoniais de 2010 a 2014, publicados pelas cooperativas de crédito e as 

variáveis da governança obtida dos questionários enviados aos dirigentes. 

  

Na estrutura econômica existe uma relação de X →Y onde X são as variáveis exógenas 

que foram obtidas dos dados coletados e Y são as medidas de desempenho relacionadas 

com as “sobras” das cooperativas. 
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Y = f (X) + ε 

Na qual: 

X : É a combinação das variáveis financeiras e as de governança 

ε : São os efeitos aleatórios não detectados na pesquisa e que afetam a   

variável Y 

 

Assim, uma estimação para f (X) proporciona um estimador de valor esperado de Y 

(desempenho) condicional ao X (nível de governança). 

 

Na inspeção dos dados, a estrutura direcionou para um painel de dados dinâmico, pois 

existem balanços de 5 anos consecutivos (2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) de 1.123 

cooperativas totalizando 2.480 observações. Existem dados para todos os anos, 

entretanto não existem para todas as cooperativas caracterizando o painel desenvolvido. 

   

 

5.6 Variáveis Independentes – Governança Corporativa 

 

Foram utilizadas variáveis nominais em que os valores não têm relação de ordem entre 

eles e apenas estudo das respectivas proporções como variáveis ordinárias, cujos valores 

não são métricos, porém, sob o aspecto qualitativo, incluem relação de ordem. Quanto 

ao aspecto quantitativo, foram utilizadas variáveis, cujos valores são mensurados 

através de uma escala intervalar de acordo com a caracterização da pergunta. 

 

No quadro 1 apresentamos as variáveis independentes para analisar a governança 

corporativa. 
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Quadro 1 Variáveis Independentes – Governança Corporativa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essas variáveis independentes relacionadas à governança corporativa foram criadas 

através de um questionário de pesquisa, com o intuito de estabelecer um índice de 

governança corporativa. Observamos para a montagem do questionário a classificação 

das variáveis quantitativas (discretas e contínuas) e das variáveis categóricas (ordinal, 

nominais e intervalar). 

 

Variáveis independentes - Governança Corporativa

O Relatório Anual está disponível de forma tempestiva no website 

O website disponibiliza informações relativas a governança corporativa

A Ata da Assembleia Geral é divulgada aos associados

As informações tanto positivas como negativas são abordadas de forma neutra para os associados

Existem outros canais de divulgação e prestação de contas aos associados

Os demonstrativos financeiros são apresentados no padrão IFRS

O Relatório Anual apresenta o demonstrativo do Valor adicionado do período

O Relatório Anual apresenta os principais indicadores de desempenho

O Relatório Anual explica a remuneração global dos executivos

O Relatório Anual destaca as transaçoes entre partes relacionadas

Os cargos de Presidente do Consad e de Diretor Executivo são ocupados por pessoas diferentes 

O executivo principal participa das reunioes do conselho como convidado

Existe avaliação formal de desempenho do Consad e de cada um dos conselheiros

Existe planejamento de substituição e de renovação dos Conselheiros e Executivos prinicpais

O prazo do mandato do conselheiro é inferior a 2 anos

O estatuto social prevê mecanismos de mediação e arbitragem

O CA atua preventivamente em situações que envolvam conflitos de interesse

O sistema de controles internos é desenvolvido e monitorado pelo Consad

A política de distribuição de sobras e rateio das perdas é definida pelo Consad e aprovada pela AG

A política de sustentabilidade é atribuição direta do Consad

O diretor de Crédito ocupa uma outra função na cooperativa

A quantidade dos Comitês formados é maior que 4 incluindo o de Auditoria

O CA reflete explicitamente sobre riscos em seus processos decisórios

O CA participa e delibera sobre as operaçoes de crédito da cooperativa

O Presidente da cooperativa é integrante do comitê de crédito

O conselho Fiscal é eleito com independência

A Auditoria interna é realizada pela equipe da central

O Relatório de Controles Internos e Gerenciamento de Risco são analisados periodicamente

Há um programa de treinamento institucional para potenciais Conselheiros Fiscais

A Auditoria Externa se comunica com o Conselho Fiscal
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Caselani e Caselani (2005) também pesquisaram medidas não financeiras para avaliar o 

desempenho e aumentar as informações dos investidores como: qualidade e 

independência da gestão da empresa, administração dos recursos humanos, remuneração 

dos executivos, nível de qualidade dos produtos e serviços da empresa. 

 

 

Tabela 6 Índice de Governança corporativa 

 

Fonte: Autor 

 

Constructos da Governança Corporativa Pesos

Estrutura do Conselho de Administração 24,50

Os cargos de Presidente do Consad e de Diretor Executivo são ocupados por pessoas diferentes 1,35

O executivo principal participa das reunioes do conselho como convidado 1,35

Existe avaliação formal de desempenho do Consad e de cada um dos conselheiros 8,11

Existe planejamento de substituição e de renovação dos Conselheiros e Executivos prinicpais 5,01

O prazo do mandato do conselheiro é inferior a 2 anos 8,68

Estrutura de crédito e de Governança 23,55

O diretor de Crédito ocupa uma outra função na cooperativa 5,21

A quantidade dos Comitês formados é maior que 4 incluindo o de Auditoria 5,60

O CA reflete explicitamente sobre riscos em seus processos decisórios 2,12

O CA participa e delibera sobre as operaçoes de crédito da cooperativa 4,44

O Presidente da cooperativa é integrante do comitê de crédito 6,18

Nível de Transparência 15,33

O Relatório Anual está disponível de forma tempestiva no website 3,08

O website disponibiliza informações relativas a governança corporativa 5,59

A Ata da Assembleia Geral é divulgada aos associados 3,67

As informações tanto positivas como negativas são abordadas de forma neutra para os associados 1,45

Existem outros canais de divulgação e prestação de contas aos associados 1,54

Conteúdo das informaçoes publicadas 13,31

Os demonstrativos financeiros são apresentados no padrão IFRS 1,35

O Relatório Anual apresenta o demonstrativo do Valor adicionado do período 2,31

O Relatório Anual apresenta os principais indicadores de desempenho 0,58

O Relatório Anual explica a remuneração global dos executivos 5,60

O Relatório Anual destaca as transaçoes entre partes relacionadas 3,47

Estrutura Societária e de Governança 12,71

O estatuto social prevê mecanismos de mediação e arbitragem 5,59

O CA atua preventivamente em situações que envolvam conflitos de interesse 2,31

O sistema de controles internos é desenvolvido e monitorado pelo Consad 1,54

A política de distribuição de sobras e rateio das perdas é definida pelo Consad e aprovada pela AG 1,15

A política de sustentabilidade é atribuição direta do Consad 2,12

Órgãos de Controle e Fiscalização 10,62

O conselho Fiscal é eleito com independência 0,39

A Auditoria interna é realizada pela equipe da central 2,32

O Relatório de Controles Internos e Gerenciamento de Risco são analisados periodicamente 0,58

Há um programa de treinamento institucional para potenciais Conselheiros Fiscais 5,01

A Auditoria Externa se comunica com o Conselho Fiscal 2,32



67 
 
 

 
 

 

Na tabela 5 podemos observar os pesos somados por dimensão. Observa-se que na 

“Estrutura do Conselho de Administração” foi a dimensão mais importante e 

representou 24,5%, seguida da dimensão “Estrutura de Crédito e Governança” com 

23,55% de representatividade. Na dimensão “Estrutura do Conselho de Administração”, 

o prazo de mandato do conselheiro inferior a 2 anos representou 8,68% dos 24,5% da 

importância da dimensão. Já para a dimensão “Estrutura de Crédito e Governança” a 

participação do presidente do conselho de administração no comitê de crédito foi a mais 

significativa com 6,18% dos 23,55% da importância da dimensão. 

 

5.6.1 Variáveis Dependentes – Desempenho 

 

A variável dependente quantitativa de desempenho foi definida como sendo as “sobras”, 

representada por três variáveis de desempenho: Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

(ROE), Retorno sobre o Ativo (ROA) e Retorno sobre as Receitas Totais (ROS). 

 

O ROE mede o ganho disponível em ações ordinárias como um percentual de valor 

contábil de seus investimentos em ações. 

 

ROE = Sobras Líquidas / Patrimônio Líquido médio x 100 

 

Os investidores somente irão fornecer o capital para a organização, desde que eles 

estejam satisfeitos com o valor que recebem em troca, em relação à sua alternativa de 

uso deste capital (Alchian and Demsetz, 1972; Jensen and Meckling, 1976; Simon, 

1976; Barney, 2002). Desta forma, o ROE aumentará quanto maior for o uso de 

alavancagem, e, com isso o valor da empresa irá diminuir devido ao aumento do risco 

financeiro em função de maior uso da alavancagem. 

 

O ROA mede a habilidade da cooperativa em usar seus ativos para gerar as sobras que 

devem ser distribuídas aos associados após deliberação da assembleia geral.  

 

Retorno sobre os Ativos =     Sobras Líquidas / Média Ativos Totais x 100 
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Hitt, Hoskisson e Kim (1997) utilizaram em estudos sobre rentabilidade e lucratividade 

o ROA, pois é menos sensível à estrutura de capital. Porém, o ROA varia 

significantemente na indústria, em alguns pontos, como intensidade de capital, estrutura 

financeira e políticas contábeis. 

 

O Retorno sobre as Vendas (ROS – Return on sales) é obtido através da razão entre: 

 

ROS = Sobras Líquidas / Média Receitas Totais  

 

O ROS mede o percentual das sobras líquidas em relação às receitas totais, também 

chamada Margem de Lucro Líquida. O ROS é influenciado pela estrutura financeira da 

empresa, portanto quando as despesas financeiras aumentam, há redução do ROS. 

Tendo em vista o estudo contemplar as cooperativas do ramo crédito, além das variáveis 

dependentes e independentes utilizamos variáveis de controle objetivando dar mais 

assertividade ao modelo, sendo: o Ativo Total para configurar o Tamanho (TAM) e o 

Índice de Eficiência que resulta da relação entre as Despesas Administrativas em 

relação à diferença entre as Receitas Financeiras e as Despesas Financeiras 

adicionando-se as Receitas com Prestação de Serviços (IEF). 

Índice de Eficiência = Despesas Administrativas / Receitas Financeiras (-) Despesas 

Financeiras (+) Receitas com Prestação de Serviços. 

 

Segundo Iudícibus e Marion (2002), as despesas são os gastos dos ativos em troca da 

obtenção de receitas, podendo também estar relacionadas à manutenção da entidade em 

determinado período, como condição para assegurar a sua continuidade. As despesas 

administrativas são predominantemente de pessoal de apoio, de publicidade e de 

material.  

 

Destacam-se ainda os trabalhos de Berger e Humprey et al. (1991), De Borger e Ferrier 

(1995) e Mckillop et al. (2002) 
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        Quadro 2 - Indicadores Variáveis Dependentes - Desempenho 

Constructo Siglas Variável 
Fatores Análise 

Fatorial 

Desempenho 

PL/OC Nível Capital Exigido Estrutura Capital 

AP/PL Grau Imobilização Estrutura Capital 

OC/AT Repres. Carteira Crédito Estr. Qual. Ativos 

ROE Retorno s/ PL Rentabilidade 

ROA Retorno s/ AT Rentabilidade 

ML Retorno s/ RT Rentabilidade 

RPS/RO Repres. Prest. Serviços Estr. Rec/Desp. 

DA/RO Repres. Desp. Adm Estr. Rec/Desp. 

RPS/DA Grau Cobert. Desp. Adm. Estr. Rec/Desp. 
       Fonte: Elaborado pelo autor 

 

PL/OC - Indica a relação entre o patrimônio líquido (PL) do banco e a sua carteira de 

operações de crédito (OC). Com o aumento da inadimplência, quanto menor for esta 

relação, maior a exposição que a instituição estará correndo. 

 

A aplicação de recursos em operações de crédito tem alto grau de risco, porém geram 

altas taxas de retorno. A aplicação de recursos na conta disponível (caixa do banco) não 

gera resultado, no entanto não tem risco. O grande dilema da administração bancária é a 

compatibilização risco/retorno. Pode-se correr menos risco, ganhando-se 

potencialmente menos, ou correr mais risco, ganhando-se potencialmente mais. A 

estrutura de custos parece ser o elemento a indicar o caminho a seguir. 

 

AP/PL - Mede, por uma relação entre o ativo permanente (AP) e o patrimônio líquido 

(PL), o grau de imobilização de recursos próprios com o qual o banco está operando. A 

diferença entre o patrimônio líquido e o ativo permanente é o que se chama de capital de 

giro próprio. 

 

OC/AT - Mostra, através da relação entre as operações de credito (OC) e o ativo total 

(AT), a representatividade da carteira de crédito dentre as operações dentre as operações 

ativas. A princípio, considerando-se as operações de crédito como as de mais alto risco, 

quanto maior a relação, maior o risco. 
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RPS/RO - Mostra a representatividade das rendas de prestação de serviços (RPS) em 

relação à receita operacional (RO). O volume de rendas de prestação de serviços passou 

a ser muito importante para o setor bancário em função da estabilização econômica e da 

correspondente diminuição das rendas advindas do float. No sistema bancário é comum 

a cobertura de parcela substancial da folha de pagamento com receitas advindas da 

prestação de serviços, situação que se começa observar também nas cooperativas de 

crédito. 

 

DA/RO - Índice importante, pois procura medir o percentual de receitas operacionais 

(RO) comprometido com despesas administrativas (DA). 

 

RPS/DA - Mostra o percentual de despesas administrativas (DA) coberto pelas rendas 

de prestação de serviços (RPS). É um indicador relevante e pode indicar, se a relação 

for baixa, um baixo volume de receita gerada pela cobrança de tarifas e serviços 

bancários, ou um alto nível de custo administrativo. 

 

AC/PC - Tradicional índice de análise, a liquidez corrente procura medir a capacidade 

de se honrar as operações passivas de curto prazo, medidas pelo passivo circulante (PC) 

com aplicações também de curto prazo, medidas pelo ativo circulante (AC). O grande 

problema deste índice é que ele não leva em conta aspectos qualitativo de liquidez, 

perdendo muito de sua utilidade. Duas instituições com mesmo valor de ativo e passivo 

circulantes terão o mesmo índice de liquidez corrente, independentemente da 

composição qualitativa de suas operações. Supondo-se uma mesma composição passiva 

para ambas e admitindo-se que uma delas apresente todo o seu ativo circulante na conta 

disponibilidades e a outra na conta de operações de credito, seus índices de liquidez 

corrente serão o mesmo embora, do pondo de vista qualitativo, o grupo de 

disponibilidades é bem mais líquido do que o de operações de crédito. 

A referência bibliográfica para os indicadores foi extraída de Assaf Neto (2008) e Assaf 

Neto (2010). 

 

 



71 
 
 

 
 

 

Técnica de Análise das Variáveis 

Tendo em vista a grande quantidade de variáveis, houve a necessidade de agrupamento 

das mesmas para que pudesse obter mais eficácia na pesquisa. 

 

5.6.2 Variáveis Latentes Dependentes  

As variáveis latentes dependentes foram definidas como as variáveis de desempenho 

para serem mais bem caracterizadas no modelo. 

 

5.6.2.1 Variáveis latentes dependentes – Desempenho 

As variáveis foram utilizadas como forma de atribuir as características dos dados para 

obter um estudo descritivo para a pesquisa, com os critérios estabelecidos através da 

análise fatorial detalhadas no Quadro 2. 

 

5.6.2.2 Variáveis latentes independentes – Governança Corporativa 

As variáveis independentes relacionadas à governança corporativa foram constituídas 

através de um questionário de pesquisa survey, com o objetivo de avaliar o modelo de 

governança corporativa para as cooperativas de crédito.  

 

O constructo da variável independente ECA (Estrutura do Conselho de Administração) 

é definido pela avaliação da direção da cooperativa medida por meio de 5 itens que 

verificam dentre outros se os cargos de Presidente do Consad e de Diretor Executivo 

são ocupados por pessoas diferentes, e se existe avaliação formal de desempenho do 

Consad e de cada um dos conselheiros como o planejamento de substituição e de 

renovação dos Conselheiros e Executivos principais. 

 

A variável independente ESG (Estrutura Societária e de Governança) tem como 

constructo a possibilidade do estatuto social prever mecanismos de mediação e 

arbitragem, se o Conselho de Administração atua preventivamente em situações que 

envolvam conflitos de interesse, se o sistema de controles internos é desenvolvido e 

monitorado pelo Consad, como a política de distribuição de sobras e rateio das perdas.  
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O constructo da variável independente ECG (Estrutura de Crédito e de Governança) foi 

definido pela condição do Conselho de Administração refletir sobre os riscos nos 

processos decisórios e de sua participação e deliberação das operações de crédito da 

cooperativa, como também se o Presidente da cooperativa integra o comitê de crédito. 

 

O constructo da variável independente NIT (Nível de Transparência) foi definido pela 

disponibilidade do Relatório Anual e do nível de informações sobre a governança 

corporativa, e, também se existe a disposição do Conselho em divulgar a Ata da 

Assembleia Geral, da abordagem neutra das informações tanto positivas como negativas 

e da existência de outros canais de divulgação e prestação de contas aos associados. 

 

O constructo da variável independente CIP (Conteúdo das Informações Publicadas) 

resultou do padrão de demonstrações financeiras já em IFRS e dos dados publicados 

como a demonstração do DVA, dos indicadores de desempenho, além de explicações 

sobre a remuneração global dos executivos e do destaque das transações entre parte 

relacionadas. 

 

Por fim, o construto da variável independente OCF (Órgãos de Controle e Fiscalização) 

foi definido pelo processo de eleição do Conselho Fiscal de forma independente, da 

auditoria ser realizada pela equipe da central, pela análise periódica do relatório de 

controles internos e dos riscos, da existência de um programa de treinamento 

institucional para potenciais conselheiros fiscais e da existência de comunicação da 

auditoria externa com o conselho fiscal. 

 

A ferramenta a ser utilizada nas análises dos dados e procura do melhor modelo será o 

STATA-12
5
. 

_____________________________________________ 

5 Stata 12 é a versão mais atual de um programa de estatística que funciona em Windows, Macintosh, Linux e Unix, 

usado geralmente para análise econométrica. Foi criado por William Gould, mas agora é desenvolvido por uma 

equipe de profissionais. O Stata pode realizar tarefas simples como calcular média, desvio padrão, testes de hipótese, 

intervalos de confiança, até estatísticas mais complexas como análise de variância, regressão linear múltipla, 

regressão não-linear, regressão logística, análise de sobrevivência, regressão de Cox, etc. Ele é muito utilizado em 

tarefas de Econometria, utilizando dados cross-section, dados em painel e estimação de séries temporais como 

modelos ARIMA, ARMAX, GARCH, etc.  
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5.8 Organização dos dados para pesquisa 

 

Um conjunto de dados de painel consiste em uma séria de tempo para cada membro do 

corte transversal do conjunto de dados (WOOLDRIDGE, 2006). Portanto, a 

metodologia de dados em painel consiste na observação de n entidades para dois ou 

mais períodos de tempo. Sendo assim, os dados em painel permitem explorar, 

simultaneamente, variações das variáveis ao longo do tempo e entre indivíduos, ou seja, 

permitem uma análise quantitativa das relações econômicas reunindo dados temporais 

(time-series) e seccionais (cross-section) no mesmo modelo. 

 

Para Hsiao (1986), os modelos para dados em painel oferecem uma série de vantagens 

em relação aos modelos de corte transversal ou de séries de tempo, como permitir o uso 

de mais observações, aumentando o número de graus de liberdade e diminuindo a 

colinearidade entre as variáveis explicativas favorecendo o estabelecimento de relações 

causais entre um regressor individual e sua influência sobre a variável resposta, como 

também são capazes de identificar e mensurar os efeitos que não são possíveis de serem 

detectados por meio de análise de dados em corte transversal e séries temporais 

isoladamente. 

 

O modelo geral de um painel de dados pode ser expresso da seguinte forma: 

 

yit = α + β1Xit + ... + βnXit + εit 

 

no qual o subscrito i = 1, N indica a empresa, t = 1, ..., T o tempo e α e β´s são os 

parâmetros da regressão. 

 

De acordo com Daher (2004) existem basicamente três formas de simplificar e ajustar o 

modelo geral a fim de torná-lo mais funcional: Modelo Pooled, Fixed-Effects Model 

(modelos de efeitos fixos) e o Random Effects (efeitos aleatórios). Greene (2003) 

destaca que caso as suposições de heterogeneidade e independência dos erros forem 

violadas, existem métodos que permitem tratar esses inconvenientes.  
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No primeiro modelo, o intercepto é o mesmo para toda a amostra, ou seja, assume-se 

que todos os elementos da amostra possuem comportamento idêntico, ou seja, a 

influência das variáveis explicativas xit sobre a variável independente yit é idêntica para 

todas as unidades cross section. Assim, o Modelo Pooled não considera o efeito tempo 

e nem o efeito individual de cada empresa. 

 

O modelo de efeitos fixos, por sua vez, baseia-se na premissa de que os coeficientes da 

regressão podem variar de indivíduo para indivíduo ou no tempo, ainda que 

permaneçam como variáveis fixas, ou seja, não aleatórias (WOOLDRIDGE, 2006). Este 

tipo de modelo pode, adicionalmente, ser dinâmico quando uma variável defasada é 

incluída no modelo. 

 

Por fim o Modelo de efeitos Aleatórios segue a premissa de que a influência do 

comportamento do indivíduo ou o efeito do tempo não podem ser conhecidos. Dessa 

forma, admite-se a existência do erro não correlacionado com os regressores. 

Wooldridge (2006) afirma que a pressuposição que permeia o modelo é a de que o 

comportamento do indivíduo e do tempo não podem ser observados nem mensurados, 

sendo que em grandes amostras esse desconhecimento pode ser representado através de 

uma variável aleatória normal, ou seja, o erro. 
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5.9 Escolha das variáveis significativas 

 

Quadro 3 - Fluxograma para escolha das variáveis 

 

Fonte: Autor 

 

Dentro de um processo de escolha de variáveis e modelos, existem duas formas de 

abordagem, sendo (i) a que vai do específico para o geral e (ii) a que vai do geral para o 

específico (HENDRY e NIELSEN, 2002). 
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Na abordagem (i) a ideia é construir o modelo, partindo de uma única variável e depois 

acrescentar outras variáveis, uma a uma, até que elas não acrescentem mais poder 

explicativo ao modelo. A vantagem deste método é que temos nele um maior controle 

sobre o fenômeno. 

 

Na abordagem (ii) a ideia é construir o modelo, partindo de um universo de variáveis e 

depois excluir, uma a uma, as variáveis que não acrescentam poder explicativo ao 

modelo. A vantagem deste método é que temos nele um maior controle sobre o modelo. 

 

Neste estudo, a abordagem escolhida é a (ii). A partir dos dados tabulados e do modelo 

a ser pesquisado, realiza-se o teste de escolha do tipo de painel (efeitos fixos ou efeitos 

aleatórios). A decisão é feita pelo teste de Hausman (Quadro 3). 

 

Nele, a hipótese nula é a escolha para o modelo de efeitos aleatórios, enquanto que a 

rejeição da hipótese nula e consequente aceitação da hipótese alternativa, a escolha é 

pelo modelo de efeitos fixos (BALTAGI, 2001). 

 

O painel é executado quantas vezes forem necessárias, sendo que a cada vez, as 

variáveis não significativas são eliminadas, até que restem somente as variáveis 

significativas. 

 

O painel de efeitos fixos caracteriza-se por permitir que os interceptos possam ser 

correlacionados com os regressores podendo existir endogeneidade. Não é permitida 

correlação entre os regressores e os erros. No painel de efeitos aleatórios os regressores 

e os resíduos não são correlacionados. 

 

5.10 Variáveis Selecionadas 

 

No quadro 4 apresentamos as variáveis independentes selecionadas para a pesquisa com 

suas respectivas definições operacionais. 



77 
 
 

 
 

 

   Quadro 4 - Variáveis selecionadas para a pesquisa 

Variável Independente Sigla Definições Operacionais Ref. 

Ativo Ativ 
Constituído pelo total de bens e 
direitos 

Cosif – cap. 2 Seção 1 

Sobras Sobr Resultado após a dedução das 
despesas e dos impostos Cosif - cap.20 -seção 6 

Despesas operacionais desp_op 

As despesas operacionais 
decorrem de gastos 
relacionados às atividades 
típicas e habituais da instituição Cosif – cap. 17 

Operações de Crédito e 
Arrendamento 
Mercantil 

Ocam 
Representam as operações de 
empréstimos e arrendamento 
mercantil 

Cosif – cap. 3 

Permanente Perm 

 Investimentos, imobilizados de 
uso, imobilizados de 
arrendamento, diferido e 
intangível 

 Cosif-cap.2-Seção 2 

Receitas operacionais rec_op 

As rendas operacionais 
representam remunerações 
obtidas pela instituição em suas 
operações ativas e de prestação 
de serviços das atividades 
típicas, regulares e habituais. Cosif – cap. 17 

  Fonte: Autor 

 

5.10.1 Teste de BREUSCH-PAGAN – LAGRANGE MULTIPLIER para 

verificação se o painel é efeitos aleatórios ou se é Pooled (Ordinary Least Square) 

 

 
 

 

Conclusão: O resultado do teste rejeita com folga a hipótese nula de que a especificação 

seja de um modelo pooled. 

 

 

 

 

        sobras[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t] 

 

        Estimated results: 

                         |       Var     sd = sqrt(Var) 

                ---------+----------------------------- 

                  sobras |    3.38898       1.840918 

                       e |    .665537       .8158045 

                       u |   .9042825       .9509377 

 

        Test:   Var(u) = 0 

                             chibar2(01) =   724.79 

                          Prob > chibar2 =   0.0000 
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5.10.2 Teste de HAUSMAN para verificação se o modelo melhor é de efeitos fixos 

ou de efeitos aleatórios 

 

 
 

 

No teste de Hausman têm-se as hipóteses: 

H0: Ambos os estimadores (EF e EA) são consistentes, mas o estimador de efeitos 

aleatórios é mais eficiente. 

Ha: Somente o estimador de efeitos fixos é consistente. 

Para um nível de significância de 5%, deve-se rejeitar com folga a hipótese nula, 

concluindo que o painel de efeitos fixos é o modelo apropriado. 

Inclusão de varáveis Dummies de Ano 

 

                 ---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     despadm |   -.1514253    -.0271622       -.1242631        .1026295 

        ocam |    .1039179     .0743275        .0295904        .0700082 

          pl |    .2123852     .3947658       -.1823806        .0571771 

  permanente |    .1232976     -.035763        .1590606        .0501918 

       recop |    .3062373     .2036943         .102543        .0734052 

         rps |   -.0112658     .0255617       -.0368275         .023603 

       ativo |    .4066812     .2211341        .1855471        .0690561 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =       77.38 

                Prob>chi2 =      0.0000 
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A inclusão das dummies de tempo ocorre sob a hipótese de que os coeficientes 

angulares são constantes, mas o intercepto não tem valor fixo no tempo. 

  

Teste F para dummies de tempo 

 

 
 

 

Observa-se que as dummies de tempo são significativas estatisticamente e diferentes de 

zero em conjunto, sendo suas inclusões necessárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =      3840 

Group variable: id                              Number of groups   =      1545 

 

R-sq:  within  = 0.3188                         Obs per group: min =         1 

       between = 0.5311                                        avg =       2.5 

       overall = 0.5343                                        max =         4 

 

                                                F(10,2285)         =    106.93 

corr(u_i, Xb)  = 0.3792                         Prob > F           =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     despadm |  -.1222157   .1375464    -0.89   0.374    -.3919447    .1475132 

        ocam |  -.0455036   .0831338    -0.55   0.584    -.2085292    .1175221 

          pl |  -.0512601   .0738618    -0.69   0.488    -.1961033    .0935831 

  permanente |  -.0438371   .0604908    -0.72   0.469    -.1624597    .0747855 

       recop |   .5990837   .1000855     5.99   0.000     .4028157    .7953517 

         rps |  -.0338206    .027792    -1.22   0.224    -.0883209    .0206797 

       ativo |   .1276278   .0905682     1.41   0.159    -.0499767    .3052322 

 _Iyear_2011 |   .1225438   .0431927     2.84   0.005     .0378429    .2072448 

 _Iyear_2012 |   .3429229    .057332     5.98   0.000     .2304948    .4553511 

 _Iyear_2013 |   1.124293   .1212178     9.27   0.000     .8865846    1.362001 

       _cons |   5.528542   1.426379     3.88   0.000      2.73141    8.325675 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     sigma_u |  1.2661542 

     sigma_e |  .80073534 

         rho |  .71431165   (fraction of variance due to u_i) 

------------------------------------------------------------------------------ 

F test that all u_i=0:     F(1544, 2285) =     3.91          Prob > F = 0.0000 

 ( 1)  _Iyear_2011 = 0 

 ( 2)  _Iyear_2012 = 0 

 ( 3)  _Iyear_2013 = 0 

 

       F(  3,  2285) =   29.98 

            Prob > F =    0.0000 
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TESTE DE HETEROCEDASTICIDADE NOS RESÍDUOS 

 

 

 
 

O teste de Wald tem a hipótese nula de que existe homocedasticidade nos resíduos. O p-

valor do teste ao nível de significância de 5% rejeita a hipótese nula indicando que 

existe heterocedasticidade nos erros. 

 

 

 

TESTE DE AUTOCORRELAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

 
 

O teste de Wooldridge tem como hipótese nula a ausência de autocorrelação nos 

resíduos. 

 

O pvalor baixo do teste aponta para a rejeição da hipótese nula indicando que existe a 

presença de autocorrelação de primeira ordem nos resíduos. 

 

Dado que foram encontradas características de heterocedasticidade e autocorrelação nos 

resíduos, todas as estimações de coeficientes feitas pelo painel de efeitos fixos foram 

inconsistentes (GREENE, 2003). 

 

A solução foi a utilização de um painel dinâmico, de Arellano-Bond. 

 

Os resultados obtidos foram: 

 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

 

chi2 (1545)  =  3.6e+33 

Prob>chi2 =      0.0000 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,     712) =      9.414 

           Prob > F =      0.0022 
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Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =      1229 

Group variable: id                           Number of groups      =       719 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  1.709318 

                                                               max =         2 

 

Number of instruments =     11               Wald chi2(8)          =    618.60 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

                                     (Std. Err. adjusted for clustering on id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |  -.5892937   .1899377    -3.10   0.002    -.9615647   -.2170227 

             | 

     despadm |   .1698121   .2100734     0.81   0.419    -.2419242    .5815483 

        ocam |   -.025796   .1460839    -0.18   0.860    -.3121152    .2605232 

          pl |   .3283219   .1430565     2.30   0.022     .0479363    .6087076 

  permanente |   .2632426   .1024183     2.57   0.010     .0625065    .4639787 

       recop |   .1147432   .1785005     0.64   0.520    -.2351114    .4645978 

         rps |  -.0114947   .0342385    -0.34   0.737    -.0786008    .0556115 

       ativo |   .4698326   .1234331     3.81   0.000     .2279082    .7117571 

       _cons |  -.5793271   2.288966    -0.25   0.800    -5.065618    3.906964 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).sobras 

        Standard: D.despadm D.ocam D.pl D.permanente D.recop D.rps D.ativo 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons       
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Utilizando-se um Painel de Arellano-Bond encontram-se como variáveis 

estatisticamente significativas ao nível de 5%: 

 

A primeira defasagem de Sobras, utilizada como instrumento, o PL, o Ativo 

permanente e o ativo total. 

 

Ao colocar-se dummies para os anos, obtêm-se os resultados: 

 

 
 

 

São significativas as variáveis: recop e as dummies de ano 2011 e 2012 

 

 

 

 

Estatisticamente as dummies são diferentes de zero em conjunto. 

  

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =      1229 

Group variable: id                           Number of groups      =       719 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  1.709318 

                                                               max =         2 

 

Number of instruments =     13               Wald chi2(10)         =    615.82 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

One-step results 

                                     (Std. Err. adjusted for clustering on id) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |   .1674707   .0820953     2.04   0.041     .0065669    .3283745 

             | 

     despadm |  -.0730549   .2246704    -0.33   0.745    -.5134008    .3672909 

        ocam |  -.1192229   .0928236    -1.28   0.199    -.3011538    .0627081 

          pl |  -.1530548    .152707    -1.00   0.316     -.452355    .1462455 

  permanente |  -.0093654   .1147023    -0.08   0.935    -.2341778    .2154471 

       recop |   .4056105    .178517     2.27   0.023     .0557236    .7554974 

         rps |  -.0057897   .0487317    -0.12   0.905    -.1013022    .0897227 

       ativo |   .0835634   .1184365     0.71   0.480    -.1485679    .3156947 

 _Iyear_2011 |  -1.135836   .2020116    -5.62   0.000    -1.531772   -.7399009 

 _Iyear_2012 |  -.9444501   .1689583    -5.59   0.000    -1.275602   -.6132979 

       _cons |   9.623759   3.001898     3.21   0.001     3.740147    15.50737 

------------------------------------------------------------------------------ 

Instruments for differenced equation 

        GMM-type: L(2/.).sobras 

        Standard: D.despadm D.ocam D.pl D.permanente D.recop D.rps D.ativo 

D._Iyear_2011 D._Iyear_2012 D._Iyear_2013 

Instruments for level equation 

        Standard: _cons 

 

( 1)  _Iyear_2011 = 0 

( 2)  _Iyear_2012 = 0 

 

           chi2(  2) =   32.01 

         Prob > chi2 =    0.0000 
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CAPÍTULO 6 – BALANÇOS DOS DADOS E ANÁLISE DOS 

DETERMINANTES DE DESEMPENHO 

 

6.1 METODOLOGIA ECONOMÉTRICA 

 

Este capítulo descreve os tamanhos de dados das amostras, as estratificações de 

análises, a escolha do melhor modelo de painel de dados e os testes de cada um, 

seguidos dos respectivos comentários. 

 

 

6.1.1  IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PAINEL 
          

 

Análise dos dados do Painel  

O resultado do teste de Hausman rejeita a hipótese nula de que o painel é de efeitos 

aleatórios em favor da hipótese alternativa, evidenciando que o melhor modelo é o 

Painel de Efeitos Fixos (Tab. 7).  

 

 

Tabela 7 Teste de Hausman 

---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     despadm |    .2619637     .1690114        .0929524        .0420816 

        ocam |    .0399663     .0234623         .016504         .001996 

        pliq |    .0572437     .0453204        .0119232        .0013838 

  permanente |   -.0023212     .0515647       -.0538859        .0140048 

       recop |   -.0444641    -.0011386       -.0433255        .0066505 

         rps |    .3625749     .3253478        .0372271        .0963574 

       ativo |   -.0031037    -.0021364       -.0009673        .0002903 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =      358.60 

                Prob>chi2 =      0.0000 

Fonte: elaborada pelo autor 
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O teste de Wald rejeita a hipótese nula de homocedasticidade, em favor da hipótese 

alternativa de heterocedasticidade nos resíduos do painel de dados (Tab. 8). 

 

Tabela 8 - Teste de heterocedasticidade nos resíduos 

 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

 

chi2 (2017)  =  2.5e+42 

Prob>chi2 =      0.0000 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

O teste de Wooldridge rejeita a hipótese nula de existência de autocorrelação de 

primeira ordem, em favor da hipótese alternativa de existência de autocorrelação de 

segunda ordem nos resíduos (Tab. 9). 

 

 

Tabela 9 – Teste de autocorrelação dos resíduos 

 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,    1120) =      0.154 

           Prob > F =      0.6948 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Com as evidências de existência de heterocedasticidade, a presença de autocorrelação 

de segunda ordem nos resíduos do painel de efeitos fixos e o número de intervalos de 

tempo tendendo a zero quando ponderados pelo número de observações, tem-se 

evidências suficientes para a indicação de utilização de um painel, que consiga captar a 

dinâmica dos dados da amostra. 

 

O painel dinâmico indicado é o de Arellano e Bond, com estimação em dois passos, 

utilizando as variáveis independentes como instrumentos, com uma defasagem. 

 

Tem-se uma amostra com 2.480 observações, para um intervalo de tempo de 5 anos, 

sendo de 2010 a 2014, num total de 742 cooperativas, com omissões de informações 

caracterizando um painel desbalanceado. Os dados das cooperativas foram segmentados 

para os testes de robustez do modelo da seguinte forma (Tab. 10): 
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Tabela 10 – Tamanhos das amostras de dados 

Faixa Número de observações 

Amostra completa 2.480 

Pat. Líquido < R$ 1.000.000 223 

R$ 1.000.000 Pat. Líquido < R$ 10.000.000 1.091 

R$ 10.000.000 Pat. Líquido < R$ 100.000.000 979 

Pat. Líquido > R$ 100.000.000 187 

Amostra balanceada 1.821 

  

Fonte: elaborada pelo autor 

A amostra balanceada refere-se somente às cooperativas que têm informações para 

todos os anos. 

 

 

6.1.2 RESULTADOS DO PAINEL DINÂMICO PARA A AMOSTRA 

COMPLETA 

 

O teste de Arellano – Bond tem por construção, a existência de autocorrelação de 

primeira diferença e a ausência de autocorrelação de segunda diferença. O teste indica 

também que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (Tab. 11). 

Tabela 11 – Resultados do painel dinâmico para amostra completa 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =      2480 

Group variable: id                           Number of groups      =      1121 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =   2.21231 

                                                               max =         3 

 

Number of instruments =     30               Wald chi2(18)         =    930.12 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |  -.2693538   .3709036    -0.73   0.468    -.9963116     .457604 

             | 

       ativo | 

         --. |  -.0048053   .0052928    -0.91   0.364     -.015179    .0055685 

         L1. |  -.0032136   .0049529    -0.65   0.516     -.012921    .0064939 

             | 

     despadm | 

         --. |   .1515585   .5790547     0.26   0.794    -.9833678    1.286485 

         L1. |   .1472161   .9303776     0.16   0.874    -1.676291    1.970723 

             | 

        ocam | 

         --. |   .0352255    .034777     1.01   0.311    -.0329362    .1033872 

         L1. |   .0419326   .0400789     1.05   0.295    -.0366206    .1204857 

             | 

  permanente | 

         --. |  -.1621944   .1898522    -0.85   0.393    -.5342979    .2099091 

         L1. |   .4395184   .2314411     1.90   0.058    -.0140978    .8931346 

             | 

        pliq | 

         --. |   .0575902   .0139401     4.13   0.000     .0302681    .0849122 

         L1. |   .0175669   .0193303     0.91   0.363    -.0203198    .0554537 

             | 

       recop | 

         --. |  -.0374374    .044777    -0.84   0.403    -.1251987    .0503239 

         L1. |   -.071642   .0693515    -1.03   0.302    -.2075685    .0642845 

             | 

         rps | 

         --. |  -.6460913   2.004002    -0.32   0.747    -4.573864    3.281681 

         L1. |    .201137   1.710245     0.12   0.906    -3.150881    3.553155 

             | 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Fonte: elaborada pelo autor 

 

O teste de Arellano – Bond indica a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

ordens. Arellano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação 

somente de segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem 

não invalida o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste, ou seja, 

a não ocorrência pode estar associada ao baixo poder do teste (Tab. 12). 

 

Tabela 12 – Estatísticas de Arellano – Bond – Painel desbalanceado 

 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

  +-----------------------+ 

  |Order |  z     Prob > z| 

  |------+----------------| 

  |   1  |-1.0219  0.3069 | 

  |   2  | .61561  0.5382 | 

  +-----------------------+ 

   H0: no autocorrelation 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

De acordo com o Teste de Sargan, não se pode rejeitar a hipótese nula de validade dos 

instrumentos no painel, indicando que o Painel de Arellano-Bond é um modelo 

adequado econometricamente para os dados analisados. O teste de Sargan não rejeita a 

hipótese nula de validade dos instrumentos, indicando que o modelo tem validade 

econométrica (Tab. 13). 

 

  

Tabela 13 – Teste de Sargan – Painel completo desbalanceado 

 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(12)     =  12.24864 

        Prob > chi2  =    0.4259 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

O teste de Wald não consegue rejeitar a hipótese nula de que as variáveis dummies de 

tempo são conjuntamente iguais a zero, sendo, portanto, obrigatórias na regressão (Tab. 

14).   

 

 

Tabela 14  – Teste de Wald para as dummies de anos 

 ( 1)  d2011 = 0 

 ( 2)  d2012 = 0 

 ( 3)  d2013 = 0 

 

           chi2(  3) =    6.64 

         Prob > chi2 =    0.0844 
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Fonte: elaborada pelo autor    

Para o painel desbalanceado, considerado teoricamente como o modelo ideal, foram 

avaliadas 2.480 observações, tendo no Patrimônio liquido a principal variável 

determinante do desempenho com uma influência positiva sobre as sobras. Isso 

demonstra a elevada dependência da cooperativa de crédito ao seu capital social
6
 e ao 

processo de capitalização.  

 

As cooperativas, normalmente, enfrentam problemas de capitalização, já que muitas 

vezes os sócios não as assumem como empreendimento próprio, tendo dificuldades para 

incentivar os membros a capitalizá-las diretamente. Esta situação decorre também do 

fato de as cotas, partes integralizadas na cooperativa, não serem transacionáveis no 

mercado financeiro, não vendo o sócio retorno sobre o investimento. Neste sentido, 

portanto, quanto mais capitalizadas mais condições de investir em sua operação e 

obterem mais sobras. 

 

O Patrimônio líquido (PL) das cooperativas é representado pelo seu capital social, mais 

reservas e as sobras ou perdas acumuladas. Dele deriva o Patrimônio de Referência, 

ajustado na forma da regulamentação em vigor, que deve ser compatível com o grau de 

risco da estrutura de seus ativos, passivos e contas de compensação (PRE) sendo 

composto pelo capital social, mais as sobras, fundos e reservas e deduzidos as 

participações societárias das cooperativas. 

A valorização do capital nas cooperativas de crédito é muito importante, caso contrário 

as mesmas tendem a se enfraquecer. Não podendo utilizar esta operação como um dos 

parâmetros para distribuição do resultado anual, pode-se prejudicar o associado que 

acreditou na cooperativa ao efetuar a subscrição e integralização de sua parte no capital, 

recurso indispensável para o desenvolvimento do objetivo e da finalidade social da 

cooperativa de crédito.  

______________________ 

6 Capital Social definido na Lei 5.764 no Art. 24. que será subdividido em quotas-partes, cujo valor unitário não 
poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no País, e no § 1º que nenhum associado poderá subscrever mais 

de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente 

proporcional ao movimento financeiro do cooperado ou ao quantitativo dos produtos a serem comercializados, 

beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de plantas e animais em 
exploração. 
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Por outro lado, a autoridade monetária estabelece exigências patrimoniais mínimas 

como meio de assegurar a estabilidade do sistema financeiro e a solvência das 

instituições integrantes, dadas por:  

O PR deve ser maior ou igual ao fator de ponderação de capital (APR) vezes 0.11, ou 

seja, a cada $ 100,00 de Ativo Ponderado de Risco a Cooperativa necessita de, no 

mínimo, $ 11,00 de Patrimônio de Referência (Resolução 3.106 – Cap. V, Artigo 21, 

Resolução 2.099 e Resolução 2.692 e Circular 3.196 – Artigo 2). 

  

 

Figura 3 -. Fator de Ponderação de Capital 

 

No qual: 

PLE é o patrimônio de referência da IF; 

APR é o ativo ponderado pelo risco; 

F é o fator estabelecido pelo BACEN (atualmente 0,11) e 

EC é a exigência de capital ou value at risk (V@R). 

 

Diante dessa condição a exigência de capital pode influenciar o volume de concessão de 

crédito. Por isso, uma das soluções utilizadas pelas cooperativas de credito para a 

melhoria dessa relação é a desaceleração, ou até mesmo a suspensão de novas operações 

de crédito, que de forma concomitante às liquidações das operações existentes leva a 

uma redução do volume de operações de crédito da cooperativa, e, por conseguinte, a 

uma melhor adequação ao capital a exigência do capital regulatório. 
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Tabela 15 – Matriz de correlações para o painel desbalanceado 

Correlation matrix of coefficients of xtabond model 

 

             |        L.                  L.                  L.                  L.                  L.                  L. 

        e(V) |   sobras     ativo     ativo   despadm   despadm      ocam      ocam  perman~e  perman~e      pliq      pliq  

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    L.sobras |   1.0000                                                                                                      

       ativo |  -0.3048    1.0000                                                                                            

     L.ativo |   0.1282   -0.5735    1.0000                                                                                  

     despadm |  -0.4358    0.3533   -0.0328    1.0000                                                                        

   L.despadm |   0.1501   -0.5423    0.2815   -0.6340    1.0000                                                              

        ocam |   0.3558   -0.8409    0.3285   -0.5741    0.5951    1.0000                                                    

      L.ocam |  -0.4919    0.3452   -0.5129    0.4798   -0.1066   -0.4978    1.0000                                          

  permanente |  -0.0103   -0.3590   -0.2703    0.1315    0.2733    0.3469    0.5158    1.0000                                

L.permanente |   0.0977    0.2403   -0.0592   -0.3278    0.0785   -0.2613   -0.2761   -0.6159    1.0000                      

        pliq |   0.3077   -0.1473    0.2114   -0.2197   -0.0222    0.1286   -0.6376   -0.5229    0.4753    1.0000            

      L.pliq |  -0.8691    0.1790    0.0382    0.4194   -0.2241   -0.2283    0.1692   -0.1654    0.0051    0.0205    1.0000  

       recop |   0.4560   -0.5890    0.2652   -0.4456    0.3017    0.6633   -0.2836    0.2469   -0.5224   -0.1191   -0.4931  

     L.recop |  -0.0478   -0.2980   -0.0955   -0.0384    0.2771    0.2894    0.3006    0.6470   -0.7094   -0.2965   -0.1381  

         rps |  -0.4355    0.6748   -0.0840    0.6591   -0.6419   -0.9024    0.3323   -0.4359    0.2522   -0.0671    0.3862  

       L.rps |   0.1804   -0.5638    0.4453   -0.5391    0.8274    0.7291   -0.3931    0.1484   -0.0252    0.0848   -0.1106  

       d2011 |   0.0602    0.4585   -0.1666    0.1907   -0.6353   -0.5552   -0.1448   -0.5985    0.4167    0.4855    0.1473  

       d2012 |   0.0600    0.5234   -0.2057    0.1297   -0.5699   -0.5546   -0.1985   -0.6597    0.5439    0.5499    0.1534  

       d2013 |   0.1420    0.3827   -0.0048    0.1297   -0.4460   -0.4211   -0.2519   -0.5742    0.3951    0.4243    0.1396  

 

             |                  L.                  L.                               

        e(V) |    recop     recop       rps       rps     d2011     d2012     d2013  

-------------+---------------------------------------------------------------------- 

       recop |   1.0000                                                              

     L.recop |   0.4978    1.0000                                                    

         rps |  -0.6478   -0.3598    1.0000                                          

       L.rps |   0.3257    0.0926   -0.7529    1.0000                                

       d2011 |  -0.3999   -0.4138    0.5576   -0.6003    1.0000                      

       d2012 |  -0.4842   -0.5104    0.5427   -0.5289    0.9702    1.0000            

       d2013 |  -0.3799   -0.4537    0.4037   -0.3029    0.8647    0.8679    1.0000 

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 16 - Estatística descritiva do painel desbalanceado – amostra completa 

------------------------------------------------------------- 

      Variable |        Mean     Std. Dev.       Min        Max 

  -------------+----------------------------------------------- 

        sobras | 

           --. |     2106088      5775133   -4.4e+07    9.0e+07 

           L1. |     1568252      4025323          0    7.0e+07 

               | 

         ativo | 

           --. |    2.80e+08     8.05e+08    90072.8    2.0e+10 

           L1. |    2.30e+08     6.69e+08        .01    1.7e+10 

               | 

       despadm | 

           --. |    -2700382      5368783   -8.0e+07   -4341.47 

           L1. |    -2270011      4495926   -6.0e+07         -1 

               | 

          ocam | 

           --. |    5.04e+07     1.21e+08          0    1.9e+09 

           L1. |    4.10e+07     9.66e+07          0    1.5e+09 

               | 

    permanente | 

           --. |     4158091     1.02e+07          0    1.3e+08 

           L1. |     3267526      7829418          0    9.1e+07 

               | 

          pliq | 

           --. |    3.16e+07     7.08e+07    -162607    1.1e+09 

           L1. |    2.16e+07     5.15e+07          0    8.0e+08 

               | 

         recop | 

           --. |    1.02e+07     2.64e+07    3740.21    5.1e+08 

           L1. |     8322342     2.14e+07          1    3.9e+08 

               | 

           rps | 

           --. |    801489.2      2070553          0    2.7e+07 

           L1. |    631051.3      1668099          0    2.6e+07 

               | 

         d2011 |           0            0          0          0 

         d2012 |    .3254032     .4686198          0          1 

         d2013 |    .3056452     .4607731          0          1 

  ------------------------------------------------------------- 
 

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.3 PAINEL DINÂMICO PARA PATRIMÔNIO LÍQUIDO INFERIOR A    

R$ 1 MILHÃO  

 

O teste de Arellano – Bond indica a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

ordem. Indica também que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (Tab. 17).  

 

 

Tabela 17 – Resultados do painel dinâmico para Patrimônio Liquido Inferior a R$ 1 milhão 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       223 

Group variable: id                           Number of groups      =       141 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =   1.58156 

                                                               max =         3 

 

Number of instruments =     30               Wald chi2(18)         =   3651.03 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |  -2.746873   .5398433    -5.09   0.000    -3.804947     -1.6888 

             | 

       ativo | 

         --. |   .1077307   .0586631     1.84   0.066    -.0072469    .2227082 

         L1. |  -.2542474   .1046791    -2.43   0.015    -.4594147   -.0490802 

             | 

     despadm | 

         --. |  -7.206938   3.821485    -1.89   0.059    -14.69691    .2830345 

         L1. |  -10.84316   4.477483    -2.42   0.015    -19.61886   -2.067454 

             | 

        ocam | 

         --. |   .1800968   .3567009     0.50   0.614    -.5190241    .8792177 

         L1. |  -1.618324   .4805807    -3.37   0.001    -2.560245   -.6764034 

             | 

  permanente | 

         --. |  -12.33556   2.835773    -4.35   0.000    -17.89357   -6.777547 

         L1. |   8.762133   2.547787     3.44   0.001     3.768562     13.7557 

             | 

        pliq | 

         --. |  -.0242918    .396995    -0.06   0.951    -.8023877    .7538041 

         L1. |  -.5688088   .6420705    -0.89   0.376    -1.827244    .6896263 

             | 

       recop | 

         --. |   3.607653   1.101917     3.27   0.001     1.447936     5.76737 

         L1. |   .4550033   1.065133     0.43   0.669    -1.632619    2.542626 

             | 

         rps | 

         --. |  -8.229447   6.237187    -1.32   0.187    -20.45411    3.995214 

         L1. |   2.882439   4.792328     0.60   0.548    -6.510351    12.27523 

             | 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Arelano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação somente de 

segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem não invalida 

o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste (Tab. 18).  
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Tabela 18 – Estatísticas de Arellano – Bond – Patrimônio Liquido Inferior a R$ 1milhão 

 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

  +-----------------------+ 

  |Order |  z     Prob > z| 

  |------+----------------| 

  |   1  |-1.5769  0.1148 | 

  |   2  | .66649  0.5051 | 

  +-----------------------+ 

   H0: no autocorrelation 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

De acordo com o Teste de Sargan, não se pode rejeitar a hipótese nula de validade dos 

instrumentos no painel, indicando que o Painel de Arellano-Bond é um modelo estável 

econometricamente para os dados analisados. O teste de Sargan não rejeita a hipótese 

nula de validade dos instrumentos, indicando que o modelo tem validade econométrica 

(Tab. 19). 

 

Tabela 19 – Teste de Sargan – Patrimônio Liquido inferior a R$ 1 milhão 

 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(12)     =  13.67972 

        Prob > chi2  =    0.3216 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

O teste de Wald não consegue rejeitar a hipótese nula de que as variáveis dummies de 

tempo são conjuntamente iguais a zero sendo, portanto, desnecessárias na regressão 

(Tab. 20).  

 

 

Tabela 20 – Teste de Wald – Patrimônio Liquido inferior a R$ 1 milhão 

  

 ( 1)  d2011 = 0 

 ( 2)  d2012 = 0 

 ( 3)  d2013 = 0 

 

           chi2(  3) =    0.04 

         Prob > chi2 =    0.9978 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Para as cooperativas de crédito com o patrimônio liquido inferior a R$ 1milhão foram 

realizadas 223 observações e as variáveis que apresentaram maior grau de significância 

foram: as receitas operacionais (recop), o ativo permanente (permanente), a defasagem 

das despesas administrativas (L.despadm) e a defasagem das operações de crédito e 

arrendamento mercantil (L.ocam). As operações de crédito tanto podem estar 
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relacionadas com os recursos próprios como o de recursos repassados como: 

empréstimos pessoais, títulos descontados, conta garantida, cheque especial, operações 

renegociadas, adiantamento a depositantes, financiamentos, cartão de crédito, capital de 

giro e credito rural dentre outras operações. 

 

As cooperativas desse porte são bastante dependentes da eficiência alocativa do seu 

capital, e, neste sentido, precisam aplicá-lo em sua maior totalidade nas operações de 

crédito. Quando isso não é possível, parte desse capital fica imobilizado em ativos 

permanentes impedindo-as de buscar mais liquidez e melhor remuneração. Neste caso 

quanto menos capital a cooperativa empregar em seu permanente, maior a 

disponibilidade de recursos para empréstimos e operações com produtos financeiros. De 

modo geral, cooperativas maiores têm mais condições de possuir um ativo permanente 

maior, em compensação, como consequência de possuírem um Patrimônio Líquido (PL) 

maior; já nas cooperativas menores a relação é oposta, há menor volume de recursos em 

ativo permanente, por conta de um Patrimônio Líquido menor, de modo que a 

imobilização deva ser avaliada de acordo com a situação de cada cooperativa. Mas ter 

na maior parcela do seu ativo total aplicações no permanente certamente não é 

recomendável, pois dificulta as operações financeiras e é essencial para cooperativa 

manter recursos para garantir sua liquidez. 

 

Também se destacaram como determinantes do desempenho as receitas operacionais 

(recop), a defasagem das despesas administrativas (L.despadm). A eficiência na gestão 

desses recursos humanos e financeiros determina um melhor resultado a ser distribuído 

na forma de sobras. Quanto maior a capacidade das cooperativas na geração de receitas 

por meio de suas operações financeiras, maiores serão os ganhos em termos de 

eficiência.  

 

Outra variável determinante do desempenho foi a defasagem das operações de crédito 

(L.ocam) que influencia negativamente as sobras em função do nível exigido de 

regulamentação estabelecido na Resolução 2682\99 do Bacen, que dispõe sobre critérios 

de classificação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para 

créditos de liquidação duvidosa, exigindo um nível mínimo de provisão para as 

operações de credito da cooperativa. Com isso, quanto mais operações subentende-se 
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mais risco, e com isso, mais provisões são necessárias para o respectivo equilíbrio da 

carteira.   

 

Neste caso as cooperativas que apresentaram um PL menor que R$ 1 milhão a variável 

risco influenciou fortemente as sobras, tendo em vista que por força da Resolução 

2.682\99
6
 do CMN todas as operações de crédito até o valor de R$ 50 mil são 

automaticamente classificadas como de risco nível “A”, e para isso, devem ser 

provisionados 0,5% do valor das operações de crédito para eventuais perdas. Já as 

operações classificadas como de risco nível “h” devem ser provisionados 100% do 

valor, o que para estas cooperativas tem um impacto significativo em seus resultados, 

em função do baixo volume de recursos destinados para operações de crédito. A 

variável “permanente” também teve influência pelo fato da Resolução 2.669\99 reduzir 

o limite de aplicação no ativo permanente para 50% o que pode ocasionar a falta de 

recursos para as operações de crédito com impactos sobre sua liquidez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 
6 Resolução 2682\99 Art. 6º - A  provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída mensalmente,  não podendo ser 

inferior ao somatório  decorrente da  aplicação dos percentuais  a seguir mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores das 

instituições pela constituição  de provisão  em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos: I - 0,5%  (meio por 

cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível A; II - 1% (um por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco 

nível B; III - 3%  (três por cento) sobre o valor das operações classificadas como de risco nível C; IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das operações 

classificados como de risco nível D; V -  30% (trinta por cento)  sobre  o  valor  das  operações classificados como de risco nível E; VI - 50%  

(cinquenta por cento)  sobre o valor das operações classificados como de risco nível F; VII - 70%  (setenta por  cento) sobre o  valor das operações 

classificados como de risco nível G; VIII - 100%  (cem por  cento)  sobre  o valor  das operações classificadas como de risco nível H.                                     
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Tabela 21 – Matriz de correlações- pat. Liq. Inferior a R$ 1 milhão 

         
   |        L.                  L.                  L.                  L.                  L.                  L. 

        e(V) |   sobras     ativo     ativo   despadm   despadm      ocam      ocam  perman~e  perman~e      pliq      pliq  

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    L.sobras |   1.0000                                                                                                      

       ativo |   0.8530    1.0000                                                                                            

     L.ativo |   0.4381    0.4225    1.0000                                                                                  

     despadm |   0.2940    0.2070    0.4603    1.0000                                                                        

   L.despadm |  -0.0095   -0.1431    0.5689    0.6780    1.0000                                                              

        ocam |  -0.6407   -0.6737   -0.3901   -0.5460   -0.1256    1.0000                                                    

      L.ocam |  -0.0397   -0.1496   -0.1926    0.5404    0.2051   -0.2328    1.0000                                          

  permanente |   0.0074   -0.1131    0.0304    0.4037    0.2986   -0.3488    0.7125    1.0000                                

L.permanente |  -0.3023   -0.2716   -0.1985    0.0491    0.0892    0.4119   -0.3484   -0.6247    1.0000                      

        pliq |   0.7358    0.6309    0.5588    0.0450    0.0418   -0.4843   -0.0566    0.1407   -0.7178    1.0000            

      L.pliq |   0.8479    0.7004    0.6721    0.3524    0.3229   -0.5712   -0.1539    0.0221   -0.3098    0.7946    1.0000  

       recop |   0.3986    0.3914   -0.3669    0.2660   -0.3453   -0.3733    0.1971   -0.0951    0.2798   -0.1581    0.1330  

     L.recop |   0.2348    0.2840    0.3336    0.5192    0.2004   -0.2678   -0.1799   -0.3233    0.6161   -0.2664    0.2511  

         rps |  -0.0467   -0.1794    0.4943   -0.0524    0.4837    0.0817   -0.1069    0.1568   -0.3705    0.3695    0.2470  

       L.rps |  -0.2543   -0.1852   -0.2525   -0.7532   -0.4227    0.5356   -0.6821   -0.6702    0.2397   -0.0812   -0.2727  

       d2011 |   0.9163    0.7588    0.4605    0.1372   -0.0851   -0.4865   -0.0414    0.0068   -0.4366    0.8284    0.8282  

       d2012 |   0.9375    0.7748    0.4852    0.1381   -0.0605   -0.5452   -0.1043   -0.0111   -0.4301    0.8550    0.8706  

       d2013 |   0.9525    0.7479    0.5084    0.2313    0.0415   -0.5469   -0.1286   -0.0247   -0.2946    0.7664    0.8873  

 

             |                  L.                  L.                               

        e(V) |    recop     recop       rps       rps     d2011     d2012     d2013  

-------------+---------------------------------------------------------------------- 

       recop |   1.0000                                                              

     L.recop |   0.5291    1.0000                                                    

         rps |  -0.7785   -0.3705    1.0000                                          

       L.rps |  -0.2577   -0.2542    0.1223    1.0000                                

       d2011 |   0.2411    0.0910    0.0822   -0.1552    1.0000                      

       d2012 |   0.2371    0.1015    0.0829   -0.1372    0.9757    1.0000            

       d2013 |   0.2712    0.2139    0.0587   -0.1964    0.9321    0.9608    1.0000 

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 22 - Estatística descritiva para Pat. Liq inferior a R$ 1 milhão 

------------------------------------------------------------- 

      Variable |        Mean     Std. Dev.       Min        Max 

  -------------+----------------------------------------------- 

        sobras | 

           --. |    82581.99       536976   -4.1e+06    2.6e+06 

           L1. |    136968.1       266696          0    1.7e+06 

               | 

         ativo | 

           --. |     5217295     2.46e+07    90072.8    3.6e+08 

           L1. |     4887677     2.62e+07        .01    3.9e+08 

               | 

       despadm | 

           --. |   -148753.5     251342.4   -2.8e+06   -4341.47 

           L1. |   -129989.1     225530.7   -2.5e+06         -1 

               | 

          ocam | 

           --. |    905492.4      1363268          0    9.2e+06 

           L1. |    779485.6      1147405          0    9.8e+06 

               | 

    permanente | 

           --. |    82819.01     169512.2          0    1.7e+06 

           L1. |    73998.67     183924.9          0    2.1e+06 

               | 

          pliq | 

           --. |    478999.3       299336    -162607     992319 

           L1. |    492745.1      1114587        .01    1.6e+07 

               | 

         recop | 

           --. |    333265.9      1352715    3740.21    2.0e+07 

           L1. |      275454     935852.6          1    1.3e+07 

               | 

           rps | 

           --. |    24428.44     50816.47          0     352966 

           L1. |    21494.53     44702.32          0     292287 

               | 

  ------------------------------------------------------------- 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.4 PAINEL DINÂMICO PARA PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENTRE R$ 1 

MILHÃO E R$ 10 MILHÕES 

 

O teste de Arellano – Bond indica a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

diferença. Indica também que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (Tab. 23). 

 

Tabela 23 – Resultados do painel dinâmico para Patrimônio Liq. entre 1 mm e R$ 10milhões 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =      1091 

Group variable: id                           Number of groups      =       592 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  1.842905 

                                                               max =         3 

 

Number of instruments =     30               Wald chi2(18)         =   5384.36 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |  -4.073929   .1165479   -34.95   0.000    -4.302358   -3.845499 

             | 

       ativo | 

         --. |  -.0192481   .0177149    -1.09   0.277    -.0539686    .0154724 

         L1. |  -.0005538   .0010321    -0.54   0.592    -.0025767    .0014691 

             | 

     despadm | 

         --. |  -1.479478   .8286791    -1.79   0.074    -3.103659    .1447036 

         L1. |   2.325938   .5811821     4.00   0.000     1.186842    3.465034 

             | 

        ocam | 

         --. |  -.0019599   .1145839    -0.02   0.986    -.2265402    .2226204 

         L1. |  -.2471505   .1580528    -1.56   0.118    -.5569283    .0626274 

             | 

  permanente | 

         --. |   .1394807   .7882402     0.18   0.860    -1.405442    1.684403 

         L1. |    2.14995   1.721629     1.25   0.212    -1.224381    5.524282 

             | 

        pliq | 

         --. |   .0244168   .1069547     0.23   0.819    -.1852107    .2340442 

         L1. |    .114835   .0924944     1.24   0.214    -.0664507    .2961207 

             | 

       recop | 

         --. |   .8896967   .4588219     1.94   0.052    -.0095776    1.788971 

         L1. |   .6845407   .5029824     1.36   0.174    -.3012867    1.670368 

             | 

         rps | 

         --. |  -2.798493   1.843391    -1.52   0.129    -6.411473    .8144877 

         L1. |   5.897795   2.681628     2.20   0.028     .6419015    11.15369 

             | 

------------------------------------------------------------------------------ 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

Arelano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação somente de 

segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem não invalida 

o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste (Tab. 24). 
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Tabela 24 – Estatísticas de Arellano – Bond 

 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

  +-----------------------+ 

  |Order |  z     Prob > z| 

  |------+----------------| 

  |   1  |-.28255  0.7775 | 

  |   2  |-1.5299  0.1260 | 

  +-----------------------+ 

   H0: no autocorrelation 
Fonte: elaborada pelo autor 

  

 

 

De acordo com o Teste de Sargan, não se pode rejeitar a hipótese nula de validade dos 

instrumentos no painel, indicando que o Painel de Arellano-Bond é um modelo estável 

econometricamente para os dados analisados. O teste de Sargan não rejeita a hipótese 

nula de validade dos instrumentos, indicando que o modelo tem validade econométrica 

(Tab. 25). 

 

 

Tabela 25 – Teste de Sargan – Patrimônio Liquido entre 1 e R$ 10 milhões 

 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(12)     =   6.62818 

        Prob > chi2  =    0.8812 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

O teste de Wald não consegue rejeitar a hipótese nula de que as variáveis dummies de 

tempo são conjuntamente iguais a zero não sendo, portanto, obrigatórias na regressão 

(Tab. 26). 

 

Tabela 26 - Teste de Wald para dummies de anos 

 
  

( 1)  d2011 = 0 

 ( 2)  d2012 = 0 

 ( 3)  d2013 = 0 

 

           chi2(  3) =    2.14 

         Prob > chi2 =    0.5439 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

A análise das cooperativas de credito com o patrimônio liquido entre R$ 1 milhão e R$ 

10 milhões foi realizada a partir de 1.091 observações e as variáveis que determinaram 

maior significância foram: a defasagem das sobras do ano anterior (L.sobras) e a 

defasagem das despesas administrativas também do ano anterior (L. despadm). 
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Isso pode caracterizar a dependência dessas cooperativas numa melhor gestão das 

sobras quanto à sua reaplicação no capital social ao invés de distribuí-la aos sócios, 

como também quanto a maior eficiência na administração das despesas administrativas 

que podem interferir diretamente sobre o resultado da cooperativa. Uma melhor gestão 

dessas despesas implicará em mais sobras para serem distribuídas. 

 

Em relação às sobras vislumbramos da análise da legislação, que o retorno das sobras 

líquidas do exercício terá destinação proporcional ao valor das operações realizadas 

pelo associado (art. 4°, VII da Lei 5.764/71) ou a critério de previsão estatutária (art. 21, 

IV da Lei 5.764/71). A lei prevê que a devolução das sobras será proporcional às 

operações realizadas pelo cooperado ou conforme previsão estatutária. As sobras 

constituem as economias da cooperativa para os associados e, no final de cada ano, são 

distribuídas de acordo com o valor das operações realizadas por cada cooperado.
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Tabela 27 – Matriz de Correlação – pat. Liq. Entre 1 mm e R$ 10 milhões 
 

 

             |        L.                  L.                  L.                  L.                  L.                  L. 

        e(V) |   sobras     ativo     ativo   despadm   despadm      ocam      ocam  perman~e  perman~e      pliq      pliq  

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    L.sobras |   1.0000                                                                                                      

       ativo |   0.2707    1.0000                                                                                            

     L.ativo |  -0.1042    0.1765    1.0000                                                                                  

     despadm |  -0.1643   -0.0321   -0.0714    1.0000                                                                        

   L.despadm |  -0.2864   -0.2982   -0.0463   -0.4139    1.0000                                                              

        ocam |   0.0756   -0.3550    0.0363   -0.5093    0.6265    1.0000                                                    

      L.ocam |   0.2264    0.4219    0.0563   -0.1402   -0.3361   -0.4024    1.0000                                          

  permanente |   0.0583    0.0260   -0.0583    0.4950   -0.5667   -0.5080   -0.0530    1.0000                                

L.permanente |  -0.0416   -0.6118   -0.3153   -0.1467    0.0739    0.0914   -0.4251   -0.0658    1.0000                      

        pliq |  -0.0561    0.5202    0.2493   -0.1225    0.2390    0.0464    0.1965   -0.1699   -0.6979    1.0000            

      L.pliq |  -0.1732    0.0790    0.1521   -0.2188    0.4224    0.2219   -0.0737   -0.3666   -0.1696    0.3100    1.0000  

       recop |  -0.6335   -0.4165   -0.0219    0.4799    0.2587   -0.1809   -0.3763   -0.1026    0.1954   -0.1035    0.1393  

     L.recop |   0.0023    0.1303    0.0977    0.4250    0.1572    0.0559   -0.5089    0.0163   -0.3272    0.2691    0.2347  

         rps |  -0.2890   -0.3886   -0.0477    0.1889   -0.1369    0.0503   -0.2515    0.4227    0.2080   -0.3866   -0.4675  

       L.rps |  -0.5566   -0.3634   -0.1019    0.5211    0.1032   -0.0207   -0.5941    0.2114    0.2153   -0.2076   -0.2074  

       d2011 |  -0.1381    0.2106    0.1758   -0.4252    0.4968    0.4109    0.0807   -0.4140   -0.3995    0.7292    0.6859  

       d2012 |  -0.1850    0.3079    0.2178   -0.3265    0.4683    0.3050    0.0944   -0.4182   -0.4857    0.7992    0.7163  

       d2013 |  -0.1879    0.2325    0.1726   -0.2617    0.4477    0.2862   -0.0362   -0.4244   -0.3309    0.5077    0.9266  

 

             |                  L.                  L.                               

        e(V) |    recop     recop       rps       rps     d2011     d2012     d2013  

-------------+---------------------------------------------------------------------- 

       recop |   1.0000                                                              

     L.recop |   0.3522    1.0000                                                    

         rps |  -0.0386   -0.2358    1.0000                                          

       L.rps |   0.5535    0.2509    0.4312    1.0000                                

       d2011 |  -0.0863    0.1187   -0.3647   -0.2683    1.0000                      

       d2012 |  -0.0350    0.1968   -0.4035   -0.2260    0.9718    1.0000            

       d2013 |   0.0579    0.2759   -0.4528   -0.1679    0.8434    0.8791    1.0000 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 28 - Estatística descritiva para Pat. Liq entre R$ 1mm e R$ 10 milhões 

  ------------------------------------------------------------- 

      Variable |        Mean     Std. Dev.       Min        Max 

  -------------+----------------------------------------------- 

        sobras | 

           --. |    230091.3      1167110   -1.5e+07    1.6e+07 

           L1. |    299175.1     896271.7          0    1.6e+07 

               | 

         ativo | 

           --. |    3.48e+07     3.91e+07     938832    5.0e+08 

           L1. |    3.11e+07     5.17e+07     932482    1.0e+09 

               | 

       despadm | 

           --. |   -620141.2     645540.4   -8.4e+06   -5225.91 

           L1. |   -520270.5     535100.1   -6.5e+06   -5225.91 

               | 

          ocam | 

           --. |     8744492      8092931          0    5.3e+07 

           L1. |     7233664      6653784          0    4.2e+07 

               | 

    permanente | 

           --. |    657757.1     665311.1          0    6.7e+06 

           L1. |    534076.6     528295.9          0    3.7e+06 

               | 

          pliq | 

           --. |     4547673      2484322    1.0e+06    1.0e+07 

           L1. |     3292482      2192222      49365    1.7e+07 

               | 

         recop | 

           --. |     1497673      1459120    20358.3    1.3e+07 

           L1. |     1287413      1275289    13615.6    1.1e+07 

               | 

           rps | 

           --. |      145104     194383.7          0    1.5e+06 

           L1. |    108633.5     156032.6          0    1.3e+06 

  ------------------------------------------------------------- 

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.5 PAINEL DINÂMICO PARA PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENTRE R$ 10 

MILHÕES E R$ 100 MILHÕES 

 

O teste de Arellano – Bond indica a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

diferença. Indica também que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (Tab. 29). 

 

Tabela 29 – Resultados do painel dinâmico para Patrimônio Liq. entre 10 e R$ 100 milhões 

 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       979 

Group variable: id                           Number of groups      =       567 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  1.726631 

                                                               max =         3 

 

Number of instruments =     30               Wald chi2(18)         =    113.30 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |  -1.127927   .3765955    -3.00   0.003    -1.866041   -.3898138 

             | 

       ativo | 

         --. |  -.0008045   .0063017    -0.13   0.898    -.0131556    .0115467 

         L1. |  -.0008427   .0057966    -0.15   0.884    -.0122038    .0105184 

             | 

     despadm | 

         --. |    1.80766   1.146567     1.58   0.115    -.4395706     4.05489 

         L1. |  -1.169768   1.810496    -0.65   0.518    -4.718275    2.378739 

             | 

        ocam | 

         --. |   .0544284   .0464174     1.17   0.241    -.0365481    .1454049 

         L1. |   .0004622   .0512742     0.01   0.993    -.1000334    .1009579 

             | 

  permanente | 

         --. |  -.0092902   .4877408    -0.02   0.985    -.9652445    .9466642 

         L1. |   .1699058    .398413     0.43   0.670    -.6109693    .9507809 

             | 

        pliq | 

         --. |   .0260182    .045146     0.58   0.564    -.0624664    .1145028 

         L1. |   .0496691   .0407018     1.22   0.222     -.030105    .1294431 

             | 

       recop | 

         --. |  -.0411243   .1652836    -0.25   0.804    -.3650741    .2828255 

         L1. |   -.003209   .2550609    -0.01   0.990    -.5031191     .496701 

             | 

         rps | 

         --. |   1.254999   2.201306     0.57   0.569    -3.059481    5.569479 

         L1. |   .1772427   2.222685     0.08   0.936     -4.17914    4.533626 

             | 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

  

 

 

Arellano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação somente 

de segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem não 

invalida o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste (Tab. 30). 
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Tabela 30  – Estatísticas de Arellano – Bond 

 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

  +-----------------------+ 

  |Order |  z     Prob > z| 

  |------+----------------| 

  |   1  |-1.4279  0.1533 | 

  |   2  |-.86732  0.3858 | 

  +-----------------------+ 

   H0: no autocorrelation 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

De acordo com o Teste de Sargan, não se pode rejeitar a hipótese nula de validade dos 

instrumentos no painel, indicando que o Painel de Arellano-Bond é um modelo estável 

econometricamente para os dados analisados. O teste de Sargan não rejeita a hipótese 

nula de validade dos instrumentos, indicando que o modelo tem validade econométrica. 

(Tab. 31). 

 

 

Tabela 31 - Teste de Sargan – Patrimônio liquido entre 10mm e R$ 100 milhões 

 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(12)     =  13.87236 

        Prob > chi2  =    0.3089 

Fonte: elaborada pelo autor 

  

 

 

O teste de Wald não consegue rejeitar a hipótese nula de que as variáveis dummies de 

tempo são conjuntamente iguais a zero, não sendo, portanto, obrigatórias na regressão 

(Tab.32).  

 

 

Tabela 32 Teste de Wald – Patrimônio liquido entre 10 mm e R$ 100 milhões 

 

 ( 1)  d2011 = 0 

 ( 2)  d2012 = 0 

 ( 3)  d2013 = 0 

 

           chi2(  3) =    0.59 

         Prob > chi2 =    0.8996 

Fonte: elaborada pelo autor 

   

 

A análise das cooperativas de credito com o patrimônio liquido entre R$ 10 milhões e 

R$ 100 milhões foi realizada a partir de 979 observações e a variável que determinou 

maior significância foi a defasagem das sobras do ano anterior (L.sobras). Isso pode 
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caracterizar a dependência dessas cooperativas numa melhor gestão das sobras quando 

distribuídas e quanto à sua reaplicação no capital social ao invés de distribuí-la aos 

sócios, como também quanto a maior eficiência na administração das despesas 

administrativas que podem interferir diretamente sobre o resultado da cooperativa. 

 

Em relação às sobras vislumbramos da análise da legislação, que o retorno das sobras 

líquidas do exercício terá destinação proporcional ao valor das operações realizadas 

pelo associado (art. 4°, VII da Lei 5.764/71) ou a critério de previsão estatutária (art. 21, 

IV da Lei 5.764/71). A lei prevê que a devolução das sobras será proporcional às 

operações realizadas pelo cooperado ou conforme previsão estatutária. As sobras 

constituem as economias da cooperativa para os associados e, no final de cada ano, são 

distribuídas de acordo com o valor das operações realizadas por cada cooperado. 
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Tabela 33 – Matriz de Correlação – pat. Liquido entre 10 mm e R$ 100 milhões 

   

           |        L.                  L.                  L.                  L.                  L.                  L. 

        e(V) |   sobras     ativo     ativo   despadm   despadm      ocam      ocam  perman~e  perman~e      pliq      pliq  

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    L.sobras |   1.0000                                                                                                      

       ativo |  -0.2177    1.0000                                                                                            

     L.ativo |   0.0501   -0.1984    1.0000                                                                                  

     despadm |  -0.2422    0.5288   -0.2448    1.0000                                                                        

   L.despadm |   0.0063   -0.2360    0.3638   -0.6258    1.0000                                                              

        ocam |  -0.0820   -0.6530    0.2610   -0.3295    0.3105    1.0000                                                    

      L.ocam |  -0.3275    0.0772   -0.1127   -0.1854    0.3842    0.1049    1.0000                                          

  permanente |  -0.0366   -0.3919    0.0255   -0.3853    0.2911    0.3497    0.5529    1.0000                                

L.permanente |  -0.2002   -0.2377   -0.0072   -0.2229    0.4403    0.5513    0.3688    0.1518    1.0000                      

        pliq |   0.3870    0.2324   -0.0605    0.1657   -0.2066   -0.5448   -0.5683   -0.6299   -0.4401    1.0000            

      L.pliq |  -0.6712    0.1368   -0.0749    0.0814    0.1186    0.1254    0.0957    0.0219    0.0137   -0.2397    1.0000  

       recop |   0.2759    0.0473   -0.1078    0.4454   -0.2823    0.0115   -0.3027   -0.2031   -0.0086    0.1390   -0.3668  

     L.recop |   0.2550    0.1337   -0.2733    0.5411   -0.5559   -0.4236   -0.5104   -0.4748   -0.5229    0.4897   -0.2698  

         rps |  -0.4085    0.3725    0.0507    0.4854   -0.0327   -0.2321   -0.1946   -0.5788   -0.0474    0.1590    0.4073  

       L.rps |   0.2200   -0.0059    0.1689   -0.4747    0.4767   -0.3047   -0.0887    0.0742   -0.1851    0.3262   -0.0757  

       d2011 |   0.2351   -0.0730   -0.0413    0.0996   -0.5293   -0.0186   -0.2900   -0.0181   -0.3931    0.3345   -0.0590  

       d2012 |   0.2084    0.2346   -0.1667    0.1911   -0.3660   -0.3175   -0.4669   -0.3933   -0.4363    0.7110    0.1552  

       d2013 |  -0.1096    0.1508   -0.1158    0.1287   -0.1904   -0.0253   -0.2105    0.0078   -0.3256    0.0720    0.6471  

 

             |                  L.                  L.                               

        e(V) |    recop     recop       rps       rps     d2011     d2012     d2013  

-------------+---------------------------------------------------------------------- 

       recop |   1.0000                                                              

     L.recop |   0.5546    1.0000                                                    

         rps |  -0.1393    0.1505    1.0000                                          

       L.rps |  -0.3648   -0.2064   -0.2002    1.0000                                

       d2011 |   0.1797    0.3488   -0.3485   -0.1855    1.0000                      

       d2012 |   0.1642    0.3784    0.0226    0.0291    0.7515    1.0000            

       d2013 |   0.0328    0.0968    0.0271   -0.0827    0.5470    0.6733    1.0000 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Tabela 34 - Estatística descritiva para Pat. Liq. entre R$ 10mm e R$ 100milhões 

 
 

  ------------------------------------------------------------- 

      Variable |        Mean     Std. Dev.       Min        Max 

  -------------+----------------------------------------------- 

        sobras | 

           --. |     2069919      3314643   -4.4e+07    3.9e+07 

           L1. |     1621025      2415733          0    3.9e+07 

               | 

         ativo | 

           --. |    3.00e+08     3.30e+08    8.6e+06    2.1e+09 

           L1. |    2.51e+08     2.92e+08    8.3e+06    2.5e+09 

               | 

       despadm | 

           --. |    -3342552      3452342   -2.6e+07   -55455.5 

           L1. |    -2804902      2861050   -1.9e+07   -37046.2 

               | 

          ocam | 

           --. |    5.47e+07     5.81e+07          0    4.0e+08 

           L1. |    4.49e+07     4.71e+07          0    3.8e+08 

               | 

    permanente | 

           --. |     4460186      4830060          0    4.2e+07 

           L1. |     3585835      3895347          0    3.4e+07 

               | 

          pliq | 

           --. |    3.24e+07     2.22e+07    1.0e+07    1.0e+08 

           L1. |    2.26e+07     1.79e+07          0    1.2e+08 

               | 

         recop | 

           --. |    1.08e+07     1.17e+07     325797    7.3e+07 

           L1. |     9053604     1.01e+07     300002    7.5e+07 

               | 

           rps | 

           --. |      949455      1411465          0    1.1e+07 

           L1. |    745696.1      1122874          0    7.5e+06 

  ------------------------------------------------------------- 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.6 PAINEL DINÂMICO PARA PATRIMÔNIO LÍQUIDO ACIMA DE R$ 

100 MILHÕES 

 
 

O teste de Arellano – Bond indica a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

diferença. Indica também que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (Tab. 35). 

 

 

Tabela 35 – Resultados do painel dinâmico para Patrimônio Liq. superior a R$ 100 milhões 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       187 

Group variable: id                           Number of groups      =       109 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         1 

                                                               avg =  1.715596 

                                                               max =         3 

 

Number of instruments =     30               Wald chi2(18)         =    728.54 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |   .1487941   .1783828     0.83   0.404    -.2008297    .4984179 

             | 

       ativo | 

         --. |  -.0009707   .0036637    -0.26   0.791    -.0081514      .00621 

         L1. |  -.0032391   .0044052    -0.74   0.462    -.0118731    .0053948 

             | 

     despadm | 

         --. |   .3414905   .3313945     1.03   0.303    -.3080308    .9910118 

         L1. |  -1.411778   .6102859    -2.31   0.021    -2.607917     -.21564 

             | 

        ocam | 

         --. |   .0075343   .0149297     0.50   0.614    -.0217274    .0367959 

         L1. |   .0381596   .0189359     2.02   0.044     .0010459    .0752732 

             | 

  permanente | 

         --. |  -.2590676   .1557761    -1.66   0.096    -.5643831     .046248 

         L1. |   .4626988   .2216953     2.09   0.037     .0281841    .8972135 

             | 

        pliq | 

         --. |   .0455751   .0145853     3.12   0.002     .0169885    .0741617 

         L1. |  -.0144106   .0134572    -1.07   0.284    -.0407862    .0119651 

             | 

       recop | 

         --. |  -.0589186   .0295779    -1.99   0.046    -.1168903   -.0009469 

         L1. |  -.1418541   .0374968    -3.78   0.000    -.2153466   -.0683617 

             | 

         rps | 

         --. |   1.231061   1.075603     1.14   0.252    -.8770816    3.339205 

         L1. |  -2.719694   1.035449    -2.63   0.009    -4.749137    -.690251 

             | 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Arellano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação somente 

de segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem não 

invalida o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste (Tab. 36). 
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Tabela 36 – Estatísticas de Arellano – Bond 

 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

  +-----------------------+ 

  |Order |  z     Prob > z| 

  |------+----------------| 

  |   1  |-1.2791  0.2009 | 

  |   2  | 1.2772  0.2015 | 

  +-----------------------+ 

   H0: no autocorrelation 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

 

De acordo com o Teste de Sargan, não se pode rejeitar a hipótese nula de validade dos 

instrumentos no painel, indicando que o Painel de Arellano-Bond é um modelo estável 

econometricamente para os dados analisados. O Teste de Sargan não rejeita a hipótese 

nula de validade dos instrumentos, indicando que o modelo tem validade econométrica 

(Tab. 37). 

 

 

Tabela 37- Teste de Sargan para Patrimônio liquido acima de 100 milhões.  

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(12)     =  10.48636 

        Prob > chi2  =    0.5734 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

  

 

 

O teste de Wald não consegue rejeitar a hipótese nula de que as variáveis dummies de 

tempo são conjuntamente iguais a zero, não sendo, portanto, obrigatórias na regressão 

(Tab. 38). 

 

 

Tabela 38 - Teste de Wald para Patrimônio liquido acima de R$ 100 milhões. 

 

 ( 1)  d2011 = 0 

 ( 2)  d2012 = 0 

 ( 3)  d2013 = 0 

 

           chi2(  3) =    4.95 

         Prob > chi2 =    0.1755 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

As cooperativas de crédito com o patrimônio liquido superior a R$100 milhões tiveram 

187 observações e as variáveis que apresentaram maior grau de significância foram: a 

defasagem das despesas administrativas (L.despadm), a defasagem das operações de 
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crédito e arrendamento mercantil (L.ocam), a defasagem do ativo permanente 

(L.permanente), a defasagem das receitas operacionais (l.recop), as receitas 

operacionais (recop), a defasagem das receitas com prestação de serviços (Lrps) e o 

patrimônio liquido (pliq). 

 

O aumento da inadimplência resulta numa maior exposição da cooperativa às 

dificuldades financeiras, podendo chegar ao estado de insolvência. As operações de 

crédito se constituem numa das principais contas que devem ser analisadas na estrutura 

financeira das cooperativas e estão diretamente relacionadas ao respectivo risco de 

crédito. Um risco de crédito maior implica numa maior necessidade de provisionamento 

de recursos e poderá influenciar num menor volume de sobras a serem distribuídas aos 

associados. 

 

A receita operacional indica quanto as cooperativas estão obtendo em receitas 

provenientes de suas operações com associados. Uma receita operacional maior pode 

beneficiar num melhor resultado para os cooperados. No entanto, é importante destacar 

que, como eles são os associados, ao mesmo tempo em que pagam as taxas cobradas 

pelas cooperativas, também são donos. Há interesse de manter um equilíbrio entre as 

taxas cobradas e as receitas necessárias para cobrir com os gastos operacionais. 

 

Para as Cooperativas é importante criar condições para atender às necessidades dos 

cooperados a um menor custo possível o que torna necessário a redução de todos os 

gastos a um limite que os serviços prestados não percam qualidade. Para uma melhor 

eficiência em sua gestão as cooperativas necessitam de um bom desempenho econômico 

e financeiro. Porém seu desempenho social deve também ser avaliado, em função destas 

entidades serem dependentes do sucesso deste para atingirem seus objetivos sociais. 

 

Evidencia-se neste conjunto de cooperativas de credito a significância do spread 

bancário como fator determinante das sobras. Segundo a definição do Banco Central do 

Brasil, spread
8
 é a diferença entre a taxa de empréstimo e a média ponderada das taxas 

de captação de CDBs (certificados de depósito bancário), em termos simplificados, é a 

diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores de crédito e a taxa de juros paga 

aos depositantes pelos bancos. O cliente que deposita dinheiro no banco, em poupança 
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ou outra aplicação, está de fato fazendo um empréstimo ao banco. Portanto o banco 

remunera os depósitos de clientes a uma determinada taxa de juros denominada de taxa 

de juros de captação. Analogamente, quando o banco empresta dinheiro a alguém, cobra 

uma taxa pelo empréstimo - uma taxa que será certamente superior à taxa de captação.  

 

Esse tem sido um dos grandes desafios das cooperativas de crédito, pois ao mesmo 

tempo em que devem remunerar melhor os depósitos a prazo de seus associados, tem 

que realizar empréstimos a taxas mais competitivas. Sob este aspecto, a composição do 

spread bancário nas cooperativas traz um diferencial competitivo em sua própria 

formação por não ter a incidência dos impostos, quando as operações são realizadas 

diretamente com os seus associados. 

 

O ativo permanente também se apresentou como fator determinante tendo em vista a 

resolução do banco central em estabelecer o limite máximo de 50% de imobilização do 

capital próprio das cooperativas. Esse fator impacta de forma negativa as sobras 

ensejando que quanto mais capital imobilizado menos capital para emprestar 

diminuindo a capacidade da cooperativa em geral as “sobras” influenciadas pelo que 

determina a Resolução 2.669\99 do Banco Central. 

Observamos também um importante impacto do patrimônio liquido, como fator 

determinante das sobras. Neste caso quanto maior o patrimônio liquido maior a 

possibilidade de distribuição dessas sobras. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

8 Outra investigação importante sobre os determinantes do spread bancário no Brasil é conduzida pelo Banco Central. 

Nesses estudos é feita uma decomposição contábil do spread, partir das margens cobradas pelos bancos integrantes de 

uma amostra, em suas operações de crédito livres, contratadas apenas sob taxas de juros prefixadas. São considerados 

os seguintes componentes: a) resíduo, que corresponde grosso modo à margem líquida do banco; b) cunha tributária, 

que inclui impostos diretos (I. de Renda e CSLL) e impostos indiretos (PIS, COFINS e IOF); c) Fundo Garantidor de 

Crédito (FGC); d) custo administrativo, e e) inadimplência (provisão para créditos de liquidação duvidosa). 
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Tabela 39 Matriz de correlação – pat. Liquido superior a R$ 100 milhões 

             |        L.                  L.                  L.                  L.                  L.                  L. 

        e(V) |   sobras     ativo     ativo   despadm   despadm      ocam      ocam  perman~e  perman~e      pliq      pliq  

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    L.sobras |   1.0000                                                                                                      

       ativo |  -0.0970    1.0000                                                                                            

     L.ativo |  -0.1503   -0.8094    1.0000                                                                                  

     despadm |  -0.2214    0.2908   -0.4024    1.0000                                                                        

   L.despadm |   0.3026   -0.0130    0.0724   -0.5264    1.0000                                                              

        ocam |   0.2441   -0.5037    0.1397   -0.0354    0.0921    1.0000                                                    

      L.ocam |   0.0494    0.1636   -0.3573    0.5020   -0.1551   -0.2787    1.0000                                          

  permanente |  -0.0956   -0.3143    0.0746    0.3388   -0.4492    0.4070    0.3606    1.0000                                

L.permanente |   0.1271    0.3443   -0.1785   -0.2454    0.4956   -0.5250   -0.1071   -0.8780    1.0000                      

        pliq |   0.0781   -0.0152   -0.1779   -0.2084    0.0112    0.0443   -0.3317   -0.4195    0.3503    1.0000            

      L.pliq |  -0.6124    0.1588    0.2300    0.1166    0.1700   -0.3680   -0.1170   -0.1478    0.2133   -0.4315    1.0000  

       recop |   0.4790   -0.1262    0.0011   -0.5329    0.4484    0.4191   -0.4194   -0.3998    0.1094    0.3164   -0.4401  

     L.recop |   0.1026    0.0656   -0.3464    0.1144    0.0005    0.5357    0.2596    0.6052   -0.6696   -0.2472   -0.3230  

         rps |  -0.6964    0.2686    0.0632    0.3465   -0.2874   -0.5915    0.1118   -0.1726    0.2013   -0.1342    0.5598  

       L.rps |   0.4008   -0.0086    0.0517   -0.3374    0.7253    0.2757   -0.3686   -0.2653    0.2342    0.0191    0.1103  

       d2011 |  -0.3609    0.4224   -0.2450    0.1373    0.0610   -0.4288    0.0662   -0.2318    0.3457    0.1995    0.3263  

       d2012 |  -0.0785    0.3473   -0.1908   -0.1379    0.4307   -0.3412   -0.1869   -0.5414    0.6007    0.4352    0.2631  

       d2013 |   0.0563    0.2065    0.0394   -0.1698    0.5924   -0.3385   -0.0604   -0.4163    0.5179   -0.2335    0.6104  

 

             |                  L.                  L.                               

        e(V) |    recop     recop       rps       rps     d2011     d2012     d2013  

-------------+---------------------------------------------------------------------- 

       recop |   1.0000                                                              

     L.recop |   0.2275    1.0000                                                    

         rps |  -0.5463   -0.4248    1.0000                                          

       L.rps |   0.4266    0.0625   -0.5816    1.0000                                

       d2011 |  -0.2435   -0.1783    0.4534   -0.0174    1.0000                      

       d2012 |   0.0978   -0.3150    0.1867    0.3706    0.8253    1.0000            

       d2013 |   0.0180   -0.2519    0.1524    0.4604    0.4017    0.5836    1.0000 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 40 - Estatística descritiva para Pat. Liq superior a R$ 100 milhões 

------------------------------------------------------------- 

      Variable |        Mean     Std. Dev.       Min        Max 

  -------------+----------------------------------------------- 

        sobras | 

           --. |    1.57e+07     1.30e+07          0    9.0e+07 

           L1. |    1.04e+07      9491617          0    7.0e+07 

               | 

         ativo | 

           --. |    1.94e+09     2.20e+09    1.2e+08    2.0e+10 

           L1. |    1.55e+09     1.86e+09    1.1e+08    1.7e+10 

               | 

       despadm | 

           --. |   -1.45e+07     1.20e+07   -8.0e+07    -594605 

           L1. |   -1.22e+07      9996627   -6.0e+07    -495838 

               | 

          ocam | 

           --. |    3.30e+08     2.92e+08          0    1.9e+09 

           L1. |    2.65e+08     2.31e+08          0    1.5e+09 

               | 

    permanente | 

           --. |    2.79e+07     2.47e+07      11100    1.3e+08 

           L1. |    2.14e+07     1.87e+07    9076.32    9.1e+07 

               | 

          pliq | 

           --. |    2.22e+08     1.50e+08    1.0e+08    1.1e+09 

           L1. |    1.49e+08     1.21e+08    3.4e+07    8.0e+08 

               | 

         recop | 

           --. |    6.98e+07     6.65e+07    5.0e+06    5.1e+08 

           L1. |    5.51e+07     5.48e+07    3.6e+06    3.9e+08 

               | 

           rps | 

           --. |     4782999      5209192          0    2.7e+07 

           L1. |     3805660      4250094          0    2.6e+07 

               | 

  ------------------------------------------------------------- 

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.7 PAINEL BALANCEADO 

 

O teste de Arellano-Bond indica a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

diferença. Indica também que o modelo se ajusta adequadamente aos dados (Tab. 41). 

 

 

Tabela 41 – Resultados do painel dinâmico para cooperativas com dados para todos anos 

 
 

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =      1821 

Group variable: id                           Number of groups      =       607 

Time variable: year 

                                             Obs per group:    min =         3 

                                                               avg =         3 

                                                               max =         3 

 

Number of instruments =     30               Wald chi2(18)         =    600.72 

                                             Prob > chi2           =    0.0000 

Two-step results 

------------------------------------------------------------------------------ 

      sobras |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      sobras | 

         L1. |  -.5153436   .4717016    -1.09   0.275    -1.439862    .4091746 

             | 

       ativo | 

         --. |  -.0075602   .0064588    -1.17   0.242    -.0202191    .0050988 

         L1. |   .0006851   .0059225     0.12   0.908    -.0109228    .0122931 

             | 

     despadm | 

         --. |   .7906382   .7975131     0.99   0.322    -.7724587    2.353735 

         L1. |  -.4853338   1.390191    -0.35   0.727    -3.210058    2.239391 

             | 

        ocam | 

         --. |   .0406958   .0525267     0.77   0.438    -.0622547    .1436463 

         L1. |   .0619647   .0457507     1.35   0.176     -.027705    .1516345 

             | 

  permanente | 

         --. |   .0610813   .1944045     0.31   0.753    -.3199444     .442107 

         L1. |   .3180798   .3173042     1.00   0.316     -.303825    .9399845 

             | 

        pliq | 

         --. |   .0489636   .0116451     4.20   0.000     .0261397    .0717875 

         L1. |   .0280823   .0359045     0.78   0.434    -.0422893    .0984539 

             | 

       recop | 

         --. |  -.0816915   .0533816    -1.53   0.126    -.1863175    .0229346 

         L1. |  -.1394651   .0616276    -2.26   0.024     -.260253   -.0186772 

             | 

         rps | 

         --. |  -.4021275    2.71575    -0.15   0.882      -5.7249    4.920645 

         L1. |  -.4170305   1.764892    -0.24   0.813    -3.876154    3.042093 

             | 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

  

 

 

Arellano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação somente 

de segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem não 

invalida o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste (Tab. 42). 
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Tabela 42 – Estatísticas de Arellano-Bond 

 

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors 

  +-----------------------+ 

  |Order |  z     Prob > z| 

  |------+----------------| 

  |   1  |-.62284  0.5334 | 

  |   2  | .63318  0.5266 | 

  +-----------------------+ 

   H0: no autocorrelation 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

  

 

De acordo com o Teste de Sargan, não se pode rejeitar a hipótese nula de validade dos 

instrumentos no painel, indicando que o Painel de Arellano-Bond é um modelo estável 

econometricamente para os dados analisados. O teste de Sargan não rejeita a hipótese 

nula de validade dos instrumentos, indicando que o modelo tem validade econométrica 

(Tab. 43). 

 

 

Tabela 43 - Teste de Sargan para o painel balanceado 

Sargan test of overidentifying restrictions 

        H0: overidentifying restrictions are valid 

 

        chi2(12)     =  12.07952 

        Prob > chi2  =    0.4393 

Fonte: elaborada pelo autor 

  

 

O teste de Wald não consegue rejeitar a hipótese nula de que as variáveis dummies de 

tempo são conjuntamente iguais a zero, não sendo, portanto, obrigatórias na regressão 

(Tab. 44). 

 

Tabela 44 – Teste de Wald para o painel balanceado 

 

 ( 1)  d2011 = 0 

 ( 2)  d2012 = 0 

 ( 3)  d2013 = 0 

 

           chi2(  3) =    5.11 

         Prob > chi2 =    0.1642 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 45 - Matriz de correlação para o painel balanceado 

 

             |        L.                  L.                  L.                  L.                  L.                  L. 

        e(V) |   sobras     ativo     ativo   despadm   despadm      ocam      ocam  perman~e  perman~e      pliq      pliq  

-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    L.sobras |   1.0000                                                                                                      

       ativo |  -0.1037    1.0000                                                                                            

     L.ativo |   0.0461   -0.5258    1.0000                                                                                  

     despadm |  -0.5843    0.0803    0.2346    1.0000                                                                        

   L.despadm |   0.5737    0.0174   -0.2230   -0.7627    1.0000                                                              

        ocam |   0.4241   -0.6205    0.0687   -0.5310    0.3284    1.0000                                                    

      L.ocam |  -0.3994    0.4191   -0.4179    0.4122   -0.0785   -0.7118    1.0000                                          

  permanente |   0.0262   -0.4247   -0.0856    0.0736    0.1597    0.2860    0.2565    1.0000                                

L.permanente |   0.5165    0.0633   -0.3680   -0.6938    0.7380    0.3913   -0.2277    0.0610    1.0000                      

        pliq |  -0.2814   -0.2159   -0.0372    0.2321   -0.4184   -0.1383   -0.0489   -0.2025   -0.2603    1.0000            

      L.pliq |  -0.9284   -0.0944    0.0836    0.6758   -0.7318   -0.3032    0.2337   -0.0145   -0.5846    0.4617    1.0000  

       recop |   0.5080   -0.3248    0.2176   -0.5310    0.3202    0.3450   -0.4144   -0.2900   -0.0236    0.0721   -0.4804  

     L.recop |   0.1318   -0.0328   -0.4393   -0.3485    0.4633    0.0876    0.2590    0.0742    0.0341    0.0947   -0.2338  

         rps |  -0.6226    0.4068    0.1697    0.7323   -0.5573   -0.8640    0.4636   -0.3579   -0.4969    0.3065    0.5847  

       L.rps |   0.6185   -0.0735    0.0057   -0.7124    0.8561    0.4524   -0.2839    0.1297    0.5293   -0.5623   -0.7232  

       d2011 |  -0.5120    0.1452   -0.0065    0.5401   -0.6512   -0.6358    0.4206   -0.2214   -0.4711    0.5832    0.5853  

       d2012 |  -0.5213    0.3888   -0.2009    0.4794   -0.5104   -0.7541    0.5253   -0.3089   -0.3340    0.5275    0.5205  

       d2013 |  -0.3382    0.3665   -0.0496    0.3813   -0.3325   -0.7430    0.5142   -0.2956   -0.2628    0.2747    0.3283  

 

             |                  L.                  L.                               

        e(V) |    recop     recop       rps       rps     d2011     d2012     d2013  

-------------+---------------------------------------------------------------------- 

       recop |   1.0000                                                              

     L.recop |   0.5536    1.0000                                                    

         rps |  -0.4340   -0.3035    1.0000                                          

       L.rps |   0.4014    0.3246   -0.6800    1.0000                                

       d2011 |  -0.3064   -0.2024    0.6912   -0.7429    1.0000                      

       d2012 |  -0.3734   -0.1170    0.7483   -0.6696    0.9440    1.0000            

       d2013 |  -0.3085   -0.1304    0.6543   -0.4015    0.8321    0.8865    1.0000 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Tabela 46 - Estatística descritiva para painel balanceado – só empresas com dados para os 5 anos 

 

  ------------------------------------------------------------- 

      Variable |        Mean     Std. Dev.       Min        Max 

  -------------+----------------------------------------------- 

        sobras | 

           --. |     2236977      6194781   -4.4e+07    9.0e+07 

           L1. |     1634324      4267345          0    7.0e+07 

               | 

         ativo | 

           --. |    2.95e+08     7.73e+08     117691    1.3e+10 

           L1. |    2.41e+08     6.25e+08     120407    1.0e+10 

               | 

       despadm | 

           --. |    -2875758      5826801   -8.0e+07   -5225.91 

           L1. |    -2413563      4868442   -6.0e+07   -2137.21 

               | 

          ocam | 

           --. |    5.39e+07     1.25e+08          0    1.6e+09 

           L1. |    4.35e+07     9.95e+07          0    1.2e+09 

               | 

    permanente | 

           --. |     4318417     1.02e+07          0    1.2e+08 

           L1. |     3420500      7967912          0    9.1e+07 

               | 

          pliq | 

           --. |    3.22e+07     7.23e+07    -162607    1.1e+09 

           L1. |    2.14e+07     5.07e+07          0    8.0e+08 

               | 

         recop | 

           --. |    1.09e+07     2.85e+07     4099.9    5.1e+08 

           L1. |     8840442     2.31e+07    3673.94    3.9e+08 

               | 

           rps | 

           --. |    893247.8      2279750          0    2.7e+07 

           L1. |    703942.5      1840580          0    2.6e+07 

               | 

  ------------------------------------------------------------- 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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6.1.8 QUADRO COMPARATIVO COM TODOS OS PAINEIS 

 
  

Na tabela 47 abaixo demonstramos o quadro comparativo com todos os painéis e o 

respectivo grau de significância de cada variável observada em relação às sobras 

considerando: 

 

(1) – Painel desbalanceado 

(2) – Painel para patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão 

(3) – Painel para patrimônio líquido entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões 

(4) – Painel para patrimônio líquido entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões 

(5) – Painel para patrimônio líquido superior a R$ 100 milhões 

(6) – Painel balanceado 
 

 

 

Tabela 47- Quadro Comparativo com todos os painéis 

----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

                      (1)             (2)             (3)             (4)             

(5)             (6)    

                   sobras          sobras          sobras          sobras          

sobras          sobras    

----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

L.sobras           -0.269          -2.747***       -4.074***       -1.128**         

0.149          -0.515    

                  (-0.73)         (-5.09)        (-34.95)         (-3.00)          

(0.83)         (-1.09)    

 

ativo            -0.00481           0.108         -0.0192       -0.000804       -

0.000971        -0.00756    

                  (-0.91)          (1.84)         (-1.09)         (-0.13)         (-

0.26)         (-1.17)    

 

L.ativo          -0.00321          -0.254*      -0.000554       -0.000843        -

0.00324        0.000685    

                  (-0.65)         (-2.43)         (-0.54)         (-0.15)         (-

0.74)          (0.12)    

 

despadm             0.152          -7.207          -1.479           1.808           

0.341           0.791    

                   (0.26)         (-1.89)         (-1.79)          (1.58)          

(1.03)          (0.99)    

 

L.despadm           0.147          -10.84*          2.326***       -1.170          -

1.412*         -0.485    

                   (0.16)         (-2.42)          (4.00)         (-0.65)         (-

2.31)         (-0.35)    

 

ocam               0.0352           0.180        -0.00196          0.0544         

0.00753          0.0407    

                   (1.01)          (0.50)         (-0.02)          (1.17)          

(0.50)          (0.77)    

 

L.ocam             0.0419          -1.618***       -0.247        0.000462          

0.0382*         0.0620    

                   (1.05)         (-3.37)         (-1.56)          (0.01)          

(2.02)          (1.35)    

 

permanente         -0.162          -12.34***        0.139        -0.00929          -

0.259          0.0611    

                  (-0.85)         (-4.35)          (0.18)         (-0.02)         (-

1.66)          (0.31)    

 

L.permanente        0.440           8.762***        2.150           0.170           

0.463*          0.318    
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                   (1.90)          (3.44)          (1.25)          (0.43)          

(2.09)          (1.00)    

 

pliq               0.0576***      -0.0243          0.0244          0.0260          

0.0456**        0.0490*** 

                   (4.13)         (-0.06)          (0.23)          (0.58)          

(3.12)          (4.20)    

 

L.pliq             0.0176          -0.569           0.115          0.0497         -

0.0144          0.0281    

                   (0.91)         (-0.89)          (1.24)          (1.22)         (-

1.07)          (0.78)    

recop             -0.0374           3.608**         0.890         -0.0411         -

0.0589*        -0.0817    

                  (-0.84)          (3.27)          (1.94)         (-0.25)         (-

1.99)         (-1.53)    

 

L.recop           -0.0716           0.455           0.685        -0.00321          -

0.142***       -0.139*   

                  (-1.03)          (0.43)          (1.36)         (-0.01)         (-

3.78)         (-2.26)    

 

rps                -0.646          -8.229          -2.798           1.255           

1.231          -0.402    

                  (-0.32)         (-1.32)         (-1.52)          (0.57)          

(1.14)         (-0.15)    

 

L.rps               0.201           2.882           5.898*          0.177          -

2.720**        -0.417    

                   (0.12)          (0.60)          (2.20)          (0.08)         (-

2.63)         (-0.24)    

 

d2011            260848.5        -58062.8         52928.4       -298234.4      -

2840001.9        121254.7    

                   (1.03)         (-0.14)          (0.12)         (-0.36)         (-

1.76)          (0.40)    

 

d2012            218124.8        -38264.6        -54070.7       -433775.0      -

3322195.5*         2934.6    

                   (0.82)         (-0.12)         (-0.15)         (-0.69)         (-

2.17)          (0.01)    

 

d2013            243163.4        -18189.1         59188.9       -104304.4      -

1823453.4        138533.9    

                   (1.89)         (-0.08)          (0.26)         (-0.29)         (-

1.67)          (0.89)    

----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

t statistics in parentheses 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

Diante dos resultados apresentados no painel podemos fazer as seguintes considerações: 

 

1) As sobras anteriores não afetam o desempenho  pois já foram incorporadas no PL do 

exercício atual; 

2) As despesas administrativas (Desp_adm) e as despesas administrativas do ano 

anterior (L.desp_adm) influenciam as sobras das cooperativas menores que R$1mm e 

maiores que R$100mm, ou seja,  quanto menor a despesa, maior o volume das sobras. 

3) As operações de crédito do ano anterior  (L.ocam) ajustada ao risco, permitem 

afirmar que quanto maior o volume de operações, maior o risco de contaminação da 

carteira, em função do maior nível de risco assumido. 
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4) O Permanente e L.permanente tem uma influência mais forte  para as cooperativas 

com PL < R$ 1mm, pois tira a liquidez da operação. Para as cooperativas com PL > R$ 

100mm, ajusta-se ao risco e as sobras diminuem. 

5) As Receitas Operacionais (recop) tiveram mais significância para as cooperativas 

com PL > R$ 100mm, pois influencia negativamente devido ao custo marginal de 

aumentar a base operacional, já que nessa classe o que é mais importante são as 

operações de credito (ocam).  

6) As receitas com prestação de serviços (rps) apresentam o mesmo conceito ao das 

receitas operacionais (recop), devido tambem ao aumento do custo marginal. 
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7 CONCLUSÕES A PARTIR DOS RESULTADOS OBSERVADOS 

 

As cooperativas de credito são agentes que promovem o desenvolvimento econômico e 

social das comunidades onde atuam assegurando a manutenção de empregos e a oferta 

de produtos e serviços adequados às necessidades locais e já ocupam a 6ª. posição entre 

as instituições financeiras de varejo do país. Neste sentido o Banco Central tem 

ampliado a regulamentação no segmento com mecanismos de monitoramento e de 

controle, com base nas questões que envolvem a governança corporativa. 

 

O objetivo da pesquisa foi verificar se as boas práticas de governança corporativa 

influenciam no desempenho das cooperativas de crédito. No decorrer da pesquisa, tendo 

em vista fatores restritivos ligados à base de dados, nos limitamos a definir 

primeiramente os fatores determinantes de desempenho das cooperativas avaliadas com 

a aplicação do painel dinâmico Arellano-Bond. Utilizamos como variável dependente as 

“sobras” e as variáveis independentes o “patrimônio líquido”, o “ativo total”, o “ativo 

permanente”, as “operações de crédito e arrendamento mercantil”, as “receitas 

operacionais”, as “receitas com prestação de serviços”, e, as “despesas administrativas”.   

 

Quanto aos objetivos específicos foi possível verificar a existência de relação estatística 

significativa entre os fatores determinantes do desempenho das cooperativas analisadas, 

de acordo com as definições operacionais adotadas para as variáveis dependente, 

independente e de controle considerando os resultados obtidos no painel. Todavia, as 

limitações da amostra não permitiram investigar diferentes proxies que representassem 

adequadamente a lucratividade e a rentabilidade das cooperativas de crédito como o 

ROE (Return on Equity), o ROA (Return on Assets) e o ROS (Return on Sales) 

definidos no constructo de desempenho, como também de avaliar o nível de 

assertividade entre a relação do desempenho e o nível de governança corporativa a 

partir do questionário desenvolvido. Isso se deu em razão de que dois fatores apenas 

concentraram toda a variância do processo demonstrando uma inconsistência do 

questionário que poderá ser resolvido a partir da reconstrução das questões e de outros 

tipos de agrupamento. 

 

Para a análise do painel de dados inicialmente aplicamos o teste de Hausman, que tem 

como principio rejeitar a hipótese nula de que o painel é de efeitos aleatórios em favor 
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da hipótese alternativa, a fim de evidenciar que o melhor modelo era o Painel de Efeitos 

Fixos.  

 

Teste de Hausman 

 
---- Coefficients ---- 

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 

             |       FE           RE         Difference          S.E. 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     despadm |    .2619637     .1690114        .0929524        .0420816 

        ocam |    .0399663     .0234623         .016504         .001996 

        pliq |    .0572437     .0453204        .0119232        .0013838 

  permanente |   -.0023212     .0515647       -.0538859        .0140048 

       recop |   -.0444641    -.0011386       -.0433255        .0066505 

         rps |    .3625749     .3253478        .0372271        .0963574 

       ativo |   -.0031037    -.0021364       -.0009673        .0002903 

------------------------------------------------------------------------------ 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

 

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                          =      358.60 

                Prob>chi2 =      0.0000 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Na sequência aplicamos o teste de Wald que tem como pressuposto rejeitar a hipótese 

nula de homocedasticidade, em favor da hipótese alternativa de heterocedasticidade nos 

resíduos do painel de dados. 

 

Teste de Wald 

 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

 

chi2 (2017)  =  2.5e+42 

Prob>chi2 =      0.0000 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

 

Por fim executamos o teste de Wooldridge que rejeitou a hipótese nula de existência de 

autocorrelação de primeira ordem, em favor da hipótese alternativa de existência de 

autocorrelação de segunda ordem nos resíduos. 

 

 

Teste de autocorrelação dos resíduos 

 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first order autocorrelation 

    F(  1,    1120) =      0.154 

           Prob > F =      0.6948 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Com as evidências de existência de heterocedasticidade, a presença de autocorrelação 

de segunda ordem nos resíduos do painel de efeitos fixos e o número de intervalos de 

tempo tendendo a zero quando ponderados pelo número de observações, obtivemos 

evidências suficientes para a indicação de utilização de um painel, que conseguisse 

captar a dinâmica dos dados da amostra. Com isso, o painel dinâmico indicado foi o de 

Arellano-Bond, com estimação em dois passos, utilizando as variáveis independentes 

como instrumentos, com uma defasagem.  

 

O teste de Arellano-Bond indicou a existência de autocorrelação de primeira e segunda 

ordem. Arellano e Bond (1991) afirmam que embora seja desejável a autocorrelação 

somente de segunda ordem, a existência da autocorrelação também em primeira ordem 

não invalida o modelo, indicando somente a falta de poder de detecção do teste. OS 

resultados indicaram também que o modelo se ajustou adequadamente aos dados em 

todas as faixas avaliadas considerando o patrimônio liquido das cooperativas analisadas 

da amostra. 

 

O modelo foi exaustivamente testado caracterizado pela robustez diante da complexa 

base de dados analisada. Utilizamos uma amostra com 2.480 observações, para um 

intervalo de tempo de 5 anos, compreendendo o período de 2010 a 2014, num total de 

742 cooperativas, com omissões de informações caracterizando um painel 

desbalanceado já que conseguimos obter dados para todos os anos, entretanto não 

obtendo os dados para todas as cooperativas. 

 

Os dados das cooperativas foram segmentados para os testes de robustez do modelo da 

seguinte forma: 

     Tamanho das amostras de dados 

Faixa Número de observações 

Amostra completa 2.480 

Pat. Líquido < R$ 1.000.000 223 

R$ 1.000.000 Pat. Líquido < R$ 10.000.000 1.091 

R$ 10.000.000 Pat. Líquido < R$ 100.000.000 979 

Pat. Líquido > R$ 100.000.000 187 

Amostra balanceada* 1.821 

   *A amostra balanceada refere-se somente às cooperativas que têm informações para todos os anos. 

 

Definimos para o estudo as variáveis independentes: o patrimônio liquido, o ativo total, 

o ativo permanente, as operações de credito e arrendamento mercantil, as receitas 
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operacionais, as receitas com prestação de serviços e as despesas administrativas. 

Conseguimos identificar o nível de significância de cada variável no intervalo de 95% 

de confiança. 

         Quadro de Sinais 

 

 

Os resultados encontrados para os testes apresentaram evidências de que o “patrimônio 

liquido” foi o principal fator determinante das “sobras” para todas as cooperativas da 

amostra. O sinal do parâmetro foi estatisticamente significativo, e com sinal positivo, 

indicando que quanto maior o “patrimônio liquido” maior será a influência sobre as 

“sobras”.  

 

Portanto, existem evidências de que na ocorrência de resultados não discricionários 

mais elevados as cooperativas tendem a maximizar os seus resultados com a 

integralização da maior parte possível das sobras. Ao segmentarmos as cooperativas de 

crédito, observou-se que as variáveis independentes estudadas influenciaram com um 

maior ou menor grau de significância, dependendo do tamanho do Patrimônio liquido 

da cooperativa. 

 

Os resultados da análise do painel dinâmico para a amostra completa identificaram com 

o maior nível de significância o patrimônio liquido com 2.480 observações realizadas. 

Para as cooperativas de crédito com o patrimônio liquido inferior a R$ 1milhão foram 

realizadas 223 observações e as variáveis que apresentaram maior grau de significância 

ALL PL < 1 MM
1MM<PL

<10MM

10MM<PL

<100MM
PL>100MM

Amostra 

Balanceada
sobras sobras sobras sobras sobras sobras

L.sobras - - - - - + -

ativo - - + - - - -

L.ativo - - - - - +

despadm - + - - + + +

L.despadm + - + - - -

ocam + + + - + + +

L.ocam + - - + + +

Permanente - - - + - - +

L.permanente + + + + + +

pliq + + - + + + +

L.pliq + - + + - +

recop + - + + - - -

L.recop - + + - - -

rps + - - - + + -

L.rps + + + + - -

Tenden

cia do 

sinal

Variáveis
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foram: as receitas operacionais (recop), o ativo permanente (permanente), a defasagem 

das despesas administrativas (L.despadm) e a defasagem das operações de crédito e 

arrendamento mercantil (L.ocam). Para as cooperativas de credito com o patrimônio 

liquido entre R$ 1 milhão e R$ 10 milhões realizamos 1.091 observações e as variáveis 

que determinaram maior significância foram: a defasagem das sobras do ano anterior 

(L.sobras) e a defasagem das despesas administrativas também do ano anterior (L. 

despadm). A análise do painel das cooperativas de credito com o patrimônio liquido 

entre R$ 10 milhões e R$ 100 milhões foi realizada a partir de 979 observações e as 

variáveis que determinaram maior significância foi apenas a defasagem das sobras do 

ano anterior (L.sobras). Para as cooperativas de crédito com o patrimônio liquido 

superior a R$100 milhões utilizamos 187 observações e as variáveis que apresentaram 

maior grau de significância foram: a defasagem das despesas administrativas 

(L.despadm), a defasagem das operações de crédito e arrendamento mercantil (L.ocam), 

a defasagem do ativo permanente (L.permanente), a defasagem das receitas 

operacionais (l.recop), as receitas operacionais (recop), a defasagem das receitas com 

prestação de serviços (Lrps) e o patrimônio liquido (pliq). Por fim, para o painel 

balanceado os resultados apontaram as variáveis do Patrimonio liquido (Pliq) e a 

defasagem das receitas operacionais (recop) com o maior grau de significância sobre as 

sobras. 

 

Os dados desta pesquisa foram interpretados e analisados com o objetivo de se descobrir 

evidências que possibilitaram verificar num primeiro momento os fatores determinantes 

do desempenho das cooperativas a partir das variáveis estabelecidas. A relação entre a 

governança e o desempenho poderá ser avaliada a partir da ampliação da base de dados 

permitindo maior aderência ao modelo proposto.  

 

Apesar da regressão com dados em painel fornecer maneiras de resolver a magnitude de 

problemas econométricos, além de ampliar o leque de questões que podem ser 

estudadas, o método não esteve isento de problemas em função principalmente da 

dimensão de série temporal curta bem como de problemas de seletividade, em função de 

dados faltantes que gerou um painel desbalanceado.  

 

O estudo é pioneiro por que trabalhamos com toda a base disponível de cooperativas 

dos sistemas existentes no Brasil, daí as dificuldades encontradas para a adequação ao 
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objetivo proposto já que nem todas as cooperativas disponibilizaram seus balanços 

patrimoniais na base de dados do COSIF. Neste sentido poderá contribuir com um novo 

padrão para análise de dados com a utilização de painel dinâmico ante a complexa 

estrutura das informações apresentadas pelo segmento estudado. 

 

Ressaltamos que futuros trabalhos poderão ser feitos no sentido de relacionar práticas de 

governança com desempenho e outras variáveis como criação de valor e eficiência 

operacional, provavelmente através do desenvolvimento de um índice de governança 

cooperativa que venha a ser criado tendo como referência o modelo apresentado. 
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funcionamento das cooperativas de crédito. 

b) Resolução 2554/98 – Implementação e implantação de um Sistema de Controles 

Internos e a obrigação de realização de auditorias no mínimo com relatórios 

semestrais, até então sem nenhuma exigência legal de realização de auditoria para as 

cooperativas de crédito; 

c) Resolução 2682/99 – Implementação e implantação de um Sistema de Classificação 

e Avaliação de Risco Crédito, com a obrigatoriedade de realizar provisões pelo risco 

do crédito e não pelo atraso a partir de 60 dias que tratava a antiga Resolução 

1748/90; 
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d) Resolução 2804/00 – Implementação e implantação de um Sistema de Controles de 

Risco de Liquidez, com a obrigatoriedade entre outras de elaborar análises 

econômico-financeiras que permitam avaliar o impacto dos diferentes cenários na 

condição de liquidez de seus fluxos de caixa, levando em consideração, inclusive, 

fatores internos e externos à instituição. Nesta resolução foi inserida a Exigência de 

Capital em função dos descasamentos de taxas, de prazo e de moeda. 

e) Resolução 3.380/06 – Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento 

do risco operacional. 

f) Resolução 3.442/07 - estabelece a abertura de novas cooperativas: exigência de 

previsão de políticas de governança em Plano de Negócios. 

g) Resolução 3.721/09 – Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento 

do risco de crédito. 

h) Resolução 3.452/10 – Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de 

cooperativas de crédito. 

i) Resolução 3.464/10 – Dispõe sobre a implementação de estrutura de gerenciamento 

do risco de mercado. 

j) Resolução 3.859/10 - Altera e consolida as normas relativas à constituição e ao 

funcionamento de cooperativas de crédito. 

k) Resolução 4.122/12 - Estabelece requisitos e procedimentos para constituição, 

autorização para funcionamento, cancelamento de autorização, alterações de 

controle, reorganizações societárias e condições para o exercício de cargos em 

órgãos estatutários ou contratuais das instituições que especifica. 

 

 

ANEXO 1 – Indicadores Financeiros para cooperativas de crédito 

 

a) Indicadores Financeiros  

 

Liquidez global: representa o valor de liquidez existente em relação à liquidez mínima 

exigida (referência: >1)  

 

Permanente / PR: representa o percentual de ativos permanentes em relação ao 

Patrimônio de Referência (referência: 50%) 
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Sobras anuais: representa o resultado líquido projetado para o ano em relação ao 

patrimônio líquido. Fórmula: Resultado Líquido Projetado / Patrimônio Líquido 

 

PRE: representa o patrimônio líquido em relação ao patrimônio de referência exigido 

(parcela necessária de patrimônio a fim de resguardar a instituição dos riscos de crédito 

e mercado) (referência: > 1) 

 

Maiores Devedores / PR (referência até X%): representa o percentual dos 10 maiores 

tomadores em relação ao PR 

 

Rentabilidade do patrimônio líquido: representa o resultado líquido projetado para o 

ano em relação ao patrimônio líquido. Fórmula: Resultado líquido projetado / 

Patrimônio líquido 

 

Alavancagem da carteira de crédito: representa o total de operações de crédito em 

relação ao patrimônio líquido ajustado. Fórmula: (Total da carteira de crédito (-) 

Provisões para créditos de liquidação duvidosa) / Patrimônio líquido médio 

 

Despesa Financeira / Depósitos a prazo: representa o percentual mensal médio pago 

aos investidores em relação às suas aplicações 

 

Provisões / Carteira de Crédito Total: representa o percentual provisionado (com 

expectativa de perda) das operações de crédito da carteira 

 

Despesas administrativas / Fontes de recursos: representa o quanto é gasto em 

despesas administrativas em relação aos recursos administrados 

 

Receitas / Despesas administrativas: representa o quanto das despesas administrativas 

são cobertas pelas receitas de serviços. Fórmula: Receitas de prestação de serviços / 

Despesas administrativas 

 

b) Indicadores de Crescimento 

 

Ativos de Crédito 



143 
 

 
 

Crédito Geral + Crédito Rural + Coobrigações 

 

Depósitos 

Depósito à Vista + Depósito a Prazo + Poupança 

 

Patrimônio Líquido 

Patrimônio Líquido + Contas de Resultado Credoras - Contas de Resultado Devedoras 

 

c) Indicadores de Eficiência 

 

Retorno Sobre o Patrimônio Líquido 

 (Sobras Líquidas + JSCP*- Aporte Fundos Garantidores) / (Patrimônio Líquido - 

Aporte Fundos Garantidores) / CDI 

* JSCP = Juros sobre Capital Próprio 

 

Índice de Eficiência 

Índice de eficiência: representa o quanto do resultado financeiro e receitas de serviços 

são consumidos pelas despesas administrativas. Fórmula: Despesas administrativas / 

(receita financeira (-) Despesa financeira (+) Receita serviços) 

 

Despesas administrativas / Fontes de recursos: representa o quanto é gasto em despesas 

administrativas em relação aos recursos administrados 

 

Receitas / Despesas administrativas: representa o quanto das despesas administrativas 

são cobertas pelas receitas de serviços. Fórmula: Receitas de prestação de serviços / 

Despesas administrativas. 

 

Índice de Cobertura 

Receita de Produtos e Serviços / (Despesas Administrativas + Despesas com Tributos) 

 

Retorno (%CDI)  

Retorno (%CDI) = ( (sobra líquida / patrimônio líquido) / cdi (% no mês)) 

  

Adiantamento a Depositantes  
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Adiantamento a Depositantes = Adto a Depositante (saldo médio) /  Depósitos A Vista 

(saldo médio) 

  

Cheque Especial  

Cheque Especial = Cheque Especial (saldo médio) /  Depósitos A Vista (saldo médio) 

 

Índice de Reservas  

Índice de reservas = (Reservas Diversas / Capital Social) 

  

Índice de Ociosidade  

Índice de Ociosidade = Ociosidade / (Depósitos À Vista + Arrecadações e Convênios) 

  

Inadimplência Conceito Restrito  

Inadimplência Conceito Restrito = Valor das Parcelas Inadimplentes (atraso > 15 dias) / 

Operações de Crédito 

  

Inadimplência Conceito Amplo  

Inadimplência Conceito Amplo = (Valor das Parcelas Inadimplentes (atraso > 15 dias)  

+ Valor das Parcelas a Vencer*) / Operações de Crédito 

* Valor das parcelas a vencer dos contratos que possuem parcela(s) inadimplente(s) 

 

 

 

Alavancagem da carteira de crédito 

 (Total da carteira de crédito (-) Provisões para créditos de liquidação duvidosa) / 

Patrimônio líquido médio 

 

Despesa Financeira / Depósitos a prazo 

representa o percentual mensal médio pago aos investidores em relação às suas 

aplicações 

 

Provisões / Carteira de Crédito Total 

representa o percentual provisionado (com expectativa de perda) das operações de 

crédito da carteira  



145 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – Sistema de governança em cooperativas de crédito: Principais 

definições  

Fonte: IBGC (2012) 

 

Propriedade – associado/cooperado 

Cada cooperado é um proprietário da cooperativa, com direito a um voto. Nenhum 

cooperado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes, salvo 

nas sociedades em que a subscrição deva ser diretamente proporcional ao movimento 

financeiro do cooperado ou ao valor quantitativo dos produtos a serem comercializados, 

beneficiados ou transformados, ou ainda, em relação à área cultivada ou ao número de 

plantas e animais em exploração (Art. 24, 1º, lei 5764/71). 

 

Conceito “um associado/cooperado = um voto” 
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O poder político é representado, entre outros, pelo direito de voto, assegurado a todos os 

cooperados. 

Singularidade de voto 

Observado o fato que a cooperativa trata-se de uma organização constituídos por 

associados (Sociedade de Pessoas), cujos direitos políticos estão vinculados às pessoas e 

desvinculados da participação no capital, o direito de voto refere-se à pessoa do 

cooperado (um cooperado – um voto)
1
 , que não pode ser representado por outra pessoa 

nas Assembleias
2
. 

Assembleia Geral 

A Assembleia Geral é o órgão soberano da cooperativa. É o local onde os sócios 

reunidos podem e devem exercer seu direito de proprietários/cooperados. As 

assembleias devem deliberar sobre os planos de desenvolvimento e sobre a aprovação 

das prestações de contas, considerando o planejamento estratégico do ano anterior. Os 

orçamentos anuais ou plurianuais também devem ser pautados em assembleia para 

aprovação. 

___________________________________ 

1 As cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de 

crédito, podem optar pelo critério da proporcionalidade. 

2 Art. 42, §1°, da Lei 5.764/71. 

Principais competências 

De acordo com as competências/deliberações as Assembleias Gerais podem ser 

ordinárias ou extraordinárias. 

 

Assembleias Gerais Ordinárias: 

A Assembleia Geral Ordinária se realiza anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses 

após o término do exercício social e delibera sobre os seguintes assuntos que deverão 

constar da ordem do dia: 

1) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do 

Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) relatório da gestão; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 

d) parecer do Conselho Fiscal; 
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e) relatório de uso de recursos do fundo garantidor, quando aplicável; 

f) demais demonstrações financeiras a serem publicadas. 

2) destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso 

as parcelas para os Fundos Obrigatórios
3
; 

3) eleição dos componentes dos órgãos de Administração e do Conselho Fiscal; 

4) a fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do 

Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal de forma 

individualizada; 

5) quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os que são de competência exclusiva 

da Assembleia Geral Extraordinária. 

Na Assembleia Geral Ordinária, os membros dos órgãos de Administração e 

Fiscalização não podem participar da votação das matérias referidas nos itens 1 e 4 

acima
4
. 

 

___________________________________________ 

3 Para as Cooperativas de Crédito, observar Lei Complementar 130/09, artigos 8º e 9º. 

4 Art. 44, §1° da Lei 5764/71. 

O relatório de gestão deve conter o Planejamento Estratégico e orçamentário que foi 

aprovado pelo Conselho de Administração e a prestação de contas correspondente, do 

exercício. 

 

Recomenda-se que o Estatuto regulamente as diretrizes eleitorais, prevendo a 

elaboração de um regimento para o processo eleitoral ou estabelecendo em um capítulo 

próprio do Estatuto. 

 

Ainda é recomendável, prever em Estatuto a aprovação pela Assembleia do valor das 

remunerações fixas e variáveis dos membros do Conselho de Administração, da 

Diretoria e do Conselho Fiscal de forma individualizada. 

 

Assembleias Gerais Extraordinárias: 

A Assembleia Geral Extraordinária é realizada sempre que necessário e pode deliberar 

sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no edital de 
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convocação. É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar 

sobre os seguintes assuntos: 

 

I - reforma do Estatuto; 

II - fusão, incorporação ou desmembramento; 

III - mudança do objeto da sociedade; 

IV - dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes; 

V - contas do liquidante; 

VI - Aumento de Capital Social e integralização de quotas partes. 

 

Para Assembleia Geral Extraordinária são necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos 

associados presentes, para tornar válidas as deliberações sobre os temas previstos 

acima
5
. Recomenda-se que os temas que ofereçam maior risco para a organização 

também sejam submetidos à Assembleia Geral, sendo previstos em Estatuto Social, os 

limites de alçada para aprovação das transações mais expressivas ou que ofereçam 

maior risco a cooperativa. 

 

______________________________________ 

5 Art. 46, § único, da lei 5764/71. 

Convocação e realização da Assembleia 

A convocação da Assembleia Geral, considerando o local, data e hora, deve ser feita de 

forma a favorecer a presença do maior número de cooperados possível e a oferecer 

tempo suficiente para que os cooperados se preparem adequadamente para a 

deliberação. A lei estabelece 10 dias de antecedência, mas é boa prática, estabelecer 

estatutariamente pelo menos 30 dias de antecedência. Recomenda-se que a Cooperativa 

dê a maior publicidade ao edital de convocação da Assembleia Geral, utilizando-se de 

meios de comunicação eficientes e que permitam o alcance de todos os cooperados. 

 

O prazo poderá ser estendido por deliberação do Conselho de Administração, quando da 

maior complexidade dos assuntos a serem tratados, tais como: 

1) alteração na área de ação; 

2) mudança nas regras de admissão ou desligamento de associados; 

3) transformação, fusão, incorporação, desmembramento ou dissolução; 

4) abertura de empresa associada. 
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5) chamada de capital, aporte, pró-rata ou qualquer tipo de adiantamento de perdas; 

6) alteração do Estatuto Social. 

 

Qualquer cooperado poderá solicitar à Administração da Organização/Cooperativa, 

mediante justificativa, a suspensão ou a interrupção do prazo de convocação da  

Assembleia que tratar de matérias de maior complexidade. Cabe ao Conselho de 

Administração analisar o pedido e, em caso de negativa, justificar o motivo por escrito. 

Sendo a Assembleia o órgão soberano da Sociedade, devem-se buscar mecanismos de 

incentivo à participação do maior número de cooperados. 

 

O Estatuto Social deve prever que assuntos não apresentados expressamente na 

convocação, somente poderão ser votados, caso haja a presença de todos os cooperados. 

A existência de votos dissidentes, ou qualquer manifestação individual, deverá constar 

da ata, quando requerido. Recomenda-se que as atas estejam disponíveis e com fácil 

acesso a todos os interessados. Além disso, é boa prática a indexação dos temas tratados 

na assembleia de modo a facilitar a identificação futura por interessados. 

 

Outra boa prática é a disponibilização da integra das atas em meio eletrônico, seja por 

meio de página na internet, seja por meio de envio por correio eletrônico, ou outra 

forma de comunicação. 

 

É recomendado que a ata fosse lavrada ao término da assembleia, de modo a evitar 

dúvidas sobre o conteúdo das deliberações ou a omissão de assuntos tratados. Deve ser 

concedido prazo para impugnações. 

 

Conflito de interesses nas Assembleias Gerais 

O cooperado que, por qualquer motivo, tiver interesse particular ou conflitante com o da 

cooperativa em determinada deliberação deverá comunicar imediatamente o fato e 

abster-se de participar da discussão e da votação desse item. 

 

No curso das boas práticas recomenda-se que o Estatuto Social contenha mecanismos 

para resolução de casos de conflito de interesses. 

 

Incorporação, fusão e desmembramento de cooperativas 
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Em caso de operações de incorporação, fusão ou desmembramento de cooperativa, o 

projeto e as deliberações devem ser amplamente discutidas por todos os cooperados 

envolvidos, explicitando a esses as condições pactuadas
6
. 

 

Condições de saída de cooperados 

O Estatuto Social deve prever, com clareza, as situações nas quais o cooperado terá o 

direito de retirar-se da organização, bem como as condições para que isto aconteça. A 

forma de devolução do Capital deve ser estabelecida em Estatuto, sempre visando a 

garantia da continuidade e equilíbrio financeiro da cooperativa. 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

6 Em caso de fusão, aquisição ou desmembramento em cooperativas de crédito há a necessidade de aprovação pelo 

Banco Central (art. 57, §3, da Lei 5764). 

Mediação e arbitragem 

Caso não seja possível um acordo bem-sucedido entre as partes, os conflitos entre 

cooperados e administradores e entre estes e a organização/cooperativa devem ser 

resolvidos, preferencialmente, por meio de mediação e, se não houver acordo, 

arbitragem. Recomenda-se a inclusão destes mecanismos no Estatuto Social ou em 

compromisso a ser firmado entre as partes. 

 

Política de distribuição de sobras e rateio das perdas 

A cooperativa deve divulgar sua Política de Retenção e distribuição de sobras ou perdas, 

bem como a frequência com que esse documento é revisado. Tal política deve ser 

definida pelo Conselho de Administração e aprovada pela Assembleia Geral. A Política 

deverá considerar a manutenção da equanimidade e proporcionalidade da participação 

dos cooperados na geração dos resultados (sobra ou perda). 
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ANEXO 3 – Cartilha com recomendações sobre a Governança Corporativa – 

CVM 

Fonte: CVM (2002) 

 

RECOMENDAÇÕES DA CVM SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Junho de 2002 

 

Esta cartilha contém recomendações da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 

relativas a boas práticas de governança corporativa. A adoção de tais práticas 

comumente significa a utilização de padrões de conduta superiores aos exigidos pela lei, 

ou pela regulamentação da própria CVM. Por isto, esta cartilha não constitui uma norma 

cujo descumprimento seja passível de punição pela CVM. 

 

Sem prejuízo do que acima se afirmou a CVM exigirá brevemente a inclusão nas 

informações anuais das companhias abertas de indicação do nível de adesão às práticas 

aqui recomendadas, na forma “pratique ou explique”, isto é, ao não adotar uma 

recomendação, a companhia poderá explicar suas razões. 
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Importante: Em reunião realizada no dia 09/02/2010, o Colegiado da CVM considerou 

que esta cartilha não se encontrava atualizada, tendo em vista o relevante 

desenvolvimento do mercado de capitais, a significativa evolução das práticas de 

governança corporativa adotadas pelos emissores, bem como o surgimento de práticas 

e problemas que eram desconhecidos ou incipientes à época da edição do material. 

Naquela oportunidade, o Colegiado observou que instituições privadas e entidades 

autorreguladoras já haviam assumido papel central na edição de códigos e orientações 

sobre as melhores práticas de governança corporativa, dando conta, inclusive, da 

permanente discussão e atualização dos padrões sugeridos ou adotados. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 

desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como 

investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. A análise das 

práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve, 

principalmente: transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de 

contas. 

 

Para os investidores, a análise das práticas de governança auxilia na decisão de 

investimento, pois a governança determina o nível e as formas de atuação que estes 

podem ter na companhia, possibilitando-lhes exercer influência no desempenho da 

mesma. O objetivo é o aumento do valor da companhia, pois boas práticas de 

governança corporativa repercutem na redução de seu custo de capital, o que aumenta a 

viabilidade do mercado de capitais como alternativa de capitalização. 

 

Quando investidores financiam companhias, eles sujeitam-se ao risco de apropriação 

indevida, por parte de acionistas controladores ou de administradores da companhia, de 

parcela do lucro do seu investimento. A adoção de boas práticas de governança 
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corporativa constitui, também, um conjunto de mecanismos através dos quais 

investidores, incluindo controladores, se protegem contra desvios de ativos por 

indivíduos que têm poder de influenciar ou tomar decisões em nome da companhia. 

 

Companhias com um sistema de governança que proteja todos os seus investidores 

tendem a ser mais valorizadas, porque os investidores reconhecem que o retorno dos 

investimentos será usufruído igualmente por todos. 

 

Com a publicação desta cartilha, a CVM busca estimular o desenvolvimento do 

mercado de capitais brasileiro por meio da divulgação de práticas de boa governança 

corporativa. Seu objetivo é orientar nas questões que podem influenciar 

significativamente a relação entre administradores, conselheiros, auditores 

independentes, acionistas controladores e acionistas minoritários. A CVM ressalta que 

esta cartilha não pretende esgotar o assunto, e, portanto, entende que as companhias 

podem e devem ir além das recomendações aqui incluídas. Para a elaboração desta 

cartilha, utilizou-se a experiência de 25 anos de CVM e analisou-se a experiência de 

diversos países, além de relatórios de pesquisas e códigos de governança nacionais e 

internacionais. 

 

A CVM procurou adaptar alguns conceitos de governança corporativa internacional às 

características próprias da realidade brasileira, notadamente a predominância de 

companhias com controle definido. Cabe ressaltar que alguns conceitos importantes de 

governança corporativa já fazem parte da estrutura legal no Brasil, razão pela qual não 

se faz referência a eles. 

 

I. TRANSPARÊNCIA: ASSEMBLÉIAS, ESTRUTURA ACIONÁRIA E GRUPO 

DE CONTROLE 

 

Forma da Convocação e Pauta da Assembleias Gerais de Acionistas 

 

I.1 As assembléias gerais devem ser realizadas em data e hora que não dificultem o 

acesso dos acionistas. O edital de convocação de assembléias gerais deve conter 

descrição precisa dos assuntos a serem tratados. O conselho deve incluir na pauta 

matérias relevantes e oportunas sugeridas por acionistas minoritários, 
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independentemente do percentual exigido por lei para convocação de assembléias geral 

de acionistas. 

 

É recomendável que a assembléia geral ordinária realize-se na data mais próxima 

possível ao fim do exercício fiscal a que ela se refere. As recomendações visam facilitar 

a participação de acionistas no conclave, assegurar a perfeita informação dos acionistas 

sobre os assuntos a serem tratados em assembléia e permitir que o maior número 

possível de assuntos de interesse da companhia seja submetido à assembléia geral, 

evitando convocação de novas assembléias. 

 

Prazo de Convocação de Assembléias Gerais 

 

I.2 Quando os assuntos objeto da pauta forem complexos, a companhia deve convocar a 

assembléia com antecedência mínima de 30 dias. Companhias com programas de 

certificado de depósito de valores mobiliários no exterior, como ADR-American 

Depositary Receipt e GDR-Global Depositary Receipt (aqui definidos como “DR”), 

representativos de ações ordinárias ou de ações preferenciais que detenham direito de 

voto em determinadas matérias, devem convocar a assembléia com antecedência 

mínima de 40 dias. 

 

A primeira recomendação visa tornar desnecessário o pleito dos acionistas minoritários 

à CVM, como previsto em lei, para prorrogação do prazo de convocação em casos de 

matérias complexas, poupando a companhia e seus acionistas desse desgaste. A 

recomendação para companhias com programas de DR visa permitir a maior 

participação em assembléias gerais dos detentores de DRs, considerando as dificuldades 

operacionais inerentes ao exercício do direito de voto por tais acionistas. 

 

Acordos de Acionistas 

 

I.3 A companhia deve tornar plenamente acessíveis a todos os acionistas quaisquer 

acordos de seus acionistas de que tenha conhecimento, bem como aqueles em que a 

companhia seja interveniente. 
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A recomendação visa enfatizar que o conhecimento do acordo de acionistas, assim 

como do estatuto social, é fundamental para que o acionista faça uma perfeita avaliação 

dos seus direitos e do funcionamento da sociedade. 

 

Relação de Acionistas 

 

I.4 A companhia deve adotar e dar publicidade a procedimento padrão que facilite ao 

acionista obter a relação dos acionistas com suas respectivas quantidades de ações, e, no 

caso de acionista detentor de pelo menos 0,5% (meio por cento) de seu capital social, de 

seus endereços para correspondência. 

 

A lei já prevê hipóteses de obtenção da relação de acionistas e de suas quantidades de 

ações, mas a experiência revela que muitos acionistas encontram dificuldades práticas 

no momento de obter tais listas. A padronização de procedimentos visa simplificar o 

acesso periódico à lista. Além disto, para facilitar seu uso, a lista deve também ser 

entregue em meio eletrônico de padrão comum no mercado. 

 

A facilidade na obtenção desta lista é importante, pois a lei estabelece percentuais 

mínimos sobre o capital para a efetivação de alguns atos societários relevantes 

(instalação de conselho fiscal, convocação de assembléia, prestação de informações na 

assembléia e outros), e o acesso às listas facilita a organização dos acionistas. 

Os endereços para correspondência poderão ser endereços eletrônicos. Caso o acionista 

deseje e arque com os custos, pode pedir ao agente escritural que envie em seu nome 

correspondência a todos os acionistas. 

 

Processo de Votação 

 

I.5 O estatuto deve regular com clareza as exigências necessárias para voto e 

representação de acionistas em assembléias, tendo como objetivo facilitar a participação 

e votação. 

 

A companhia deve adotar, na fiscalização da regularidade documental da representação 

do acionista, o princípio da boa-fé, presumindo verdadeiras as declarações que lhe 

forem feitas. Nenhuma irregularidade formal, por exemplo, a apresentação de 
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documentos por cópia, ou falta de autenticação de cópias ou reconhecimento de firma, 

deve ser motivo para impedimento do voto. 

 

II. ESTRUTURA E RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

Função, Composição e Mandato do Conselho de Administração 

 

II.1 O conselho de administração deve atuar de forma a proteger o patrimônio da 

companhia, perseguir a consecução de seu objeto social e orientar a diretoria a fim de 

maximizar o retorno do investimento, agregando valor ao empreendimento. O conselho 

de administração deve ter de cinco a nove membros tecnicamente qualificados, com 

pelo menos dois membros com experiência em finanças e responsabilidade de 

acompanhar mais detalhadamente as práticas contábeis adotadas. O conselho deve ter o 

maior número possível de membros independentes da administração da companhia. 

Para companhias com controle compartilhado, pode se justificar um número superior a 

nove membros. O mandato de todos os conselheiros deve ser unificado, com prazo de 

gestão de um ano, permitida a reeleição. 

 

A recomendação sobre o número de membros leva em conta que o conselho de 

administração deve ser grande o suficiente para assegurar ampla representatividade, e 

não tão grande que prejudique a eficiência. Mandatos unificados facilitam a 

representação de acionistas minoritários no conselho. 

 

Funcionamento e Comitês do Conselho de Administração 

 

II.2 O conselho deve adotar um regimento com procedimentos sobre suas atribuições e 

periodicidade mínima das reuniões, além de dispor sobre comitês especializados para 

analisar certas questões em profundidade, notadamente relacionamento com o auditor e 

operações entre partes relacionadas. O conselho de administração deve fazer 

anualmente uma avaliação formal do desempenho do executivo principal. Os 

conselheiros devem receber os materiais para suas reuniões com antecedência 

compatível com o grau de complexidade da matéria. 
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O regimento do conselho também deve incluir disposições sobre método de convocação 

de reuniões, direitos e deveres dos conselheiros, relacionamento com a diretoria e 

procedimentos para solicitação de informações por conselheiros. O conselho deve ser 

autorizado a solicitar a contratação de especialistas externos para auxílio em decisões, 

quando considerar necessário. O estatuto deve autorizar qualquer membro do conselho a 

convocar reuniões em caso de necessidade, quando o conselheiro encarregado não o faz. 

 

Os comitês especializados devem ser compostos por alguns membros do conselho de 

administração para estudar seus assuntos e preparar propostas, as quais deverão ser 

submetidas à deliberação do conselho de administração. 

 

Participação de Preferencialistas no Conselho de Administração 

 

II.3 A companhia deve permitir imediatamente que os acionistas detentores de ações 

preferenciais elejam um membro do conselho de administração, por indicação e escolha 

próprias. 

 

Embora até 2006 a Lei de S.A. estabeleça que os acionistas preferencialistas podem 

escolher um membro do conselho de administração a partir de lista tríplice elaborada 

pelo controlador, entende-se que tal tutela não se justifica, à luz das melhores práticas 

de governança corporativa, e, por isto, a companhia deve incluir em seu estatuto regra 

que assegure desde já aos acionistas titulares de ações preferenciais que não integrem o 

grupo de controle o direito de indicar e eleger livremente um membro e seu suplente 

para o conselho de administração. 

 

Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Diretoria 

 

II.4 Os cargos de presidente do conselho de administração e presidente da diretoria 

(executivo principal) devem ser exercidos por pessoas diferentes. 

 

O conselho de administração fiscaliza a gestão dos diretores. Por conseguinte, para 

evitar conflitos de interesses, o presidente do conselho de administração não deve ser 

também presidente da diretoria ou seu executivo principal. 
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III. PROTEÇÃO A ACIONISTAS MINORITÁRIOS 

 

Decisões Relevantes 

 

III.1 As decisões de alta relevância devem ser deliberadas pela maioria do capital social, 

cabendo a cada ação um voto, independente de classe ou espécie. Dentre as decisões de 

maior importância, destacam-se: (1) aprovação de laudo de avaliação de bens que serão 

incorporados ao capital social; (2) alteração do objeto social; (3) redução do dividendo 

obrigatório; (4) fusão, cisão ou incorporação; e (5) transações relevantes com partes 

relacionadas. 

 

Em certas matérias, dentre as quais as citadas, a restrição de direito de voto que houver 

sido imposta às ações preferenciais não deve subsistir, pois, dada a relevância das 

decisões, seu impacto nos direitos dos acionistas dar-se-á sem distinção. Em transações 

relevantes com partes relacionadas, as partes interessadas não poderão votar. 

 

Tag-along para Companhias Constituídas antes da Entrada em Vigor da Lei nº 

10.303, de 31 de outubro de 2001 

 

III.2 A alienação de ações representativas do controle da companhia somente deve ser 

contratada sob a condição de que o adquirente realize oferta pública de aquisição de 

todas as demais ações da companhia pelo mesmo preço, independente de espécie ou 

classe. 

 

De acordo com a lei, o adquirente é obrigado a fazer oferta pública de aquisição das 

ações ordinárias não integrantes do bloco de controle por, no mínimo, 80% do preço 

pago por cada ação de controle. Segundo as boas práticas de governança corporativa, o 

adquirente deve dar tratamento igual a todas as classes ou espécies de ações. Portanto, o 

preço ofertado aos acionistas ordinários minoritários deve se estender a todas as demais 

ações da companhia, independente de espécie ou classe. 

 

Tag-along para Companhias Constituídas Após a Entrada em Vigor da Lei nº 

10.303/2001 
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III.3 Para companhias constituídas após a entrada em vigor da Lei nº 10.303/2001, o 

adquirente deve oferecer o mesmo preço pago pelas ações de controle a todas as classes 

ou espécies de ações. 

 

O objetivo é que companhias novas se constituam de forma a superar a recomendação 

III.2, garantindo tratamento igual a todos os acionistas na troca de controle, sejam eles 

minoritários ou controladores, independente de espécie ou classe. 

 

Transações entre Partes Relacionadas 

III.4 O conselho de administração deve se certificar de que as transações entre partes 

relacionadas estão claramente refletidas nas demonstrações financeiras e foram feitas 

por escrito e em condições de mercado. O estatuto da companhia deve proibir contratos 

de prestação de serviços por partes relacionadas com remuneração baseada em 

faturamento/receita e, a princípio, contratos de mútuo com o controlador ou partes 

relacionadas. 

 

Independentemente das cautelas ordinariamente adotadas para que a prova de contratos 

celebrados seja feita da melhor forma possível, é imperativo que se dê a devida 

transparência aos contratos entre partes relacionadas, de forma a facultar aos acionistas 

o exercício do direito essencial de fiscalização e acompanhamento dos atos de gestão da 

companhia, sem prejuízo do dever de promover sua ampla divulgação ao mercado, 

quando a contratação configure fato relevante ou quando da divulgação das 

demonstrações financeiras. 

 

Contratos entre partes relacionadas devem ser formalizados por escrito, detalhando-se 

as suas características principais (direitos, responsabilidades, qualidade, preços, 

encargos, prazos, indicativos de comutatividade, etc.). Nas assembléias para discutir tais 

contratos, caso os acionistas minoritários julguem necessário, poderão pedir um parecer 

a uma entidade independente, a ser pago pela companhia. 

 

Em regra, contratos de mútuo entre a companhia e partes relacionadas devem ser 

proibidos. A companhia não deve conceder créditos em favor de partes relacionadas, 

pois frequentemente estes não são concedidos em condições de mercado. Já que a lei 

exige que tais contratos sejam celebrados em condições de mercado (prazo, taxa e 
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garantias), se a parte relacionada busca crédito, deve fazê-lo com terceiros, e não por 

intermédio da companhia. 

 

Contratos de prestação de serviços entre a companhia e o controlador ou partes 

relacionadas devem estar alinhados com os interesses de todos os acionistas da 

companhia. Em especial, tais contratos não deverão ser baseados em 

faturamento/receita, pois parte da remuneração do controlador ou da parte relacionada 

independerá do desempenho operacional da companhia. 

 

Direito a Voto para Ações Preferenciais no não Pagamento de Dividendos 

 

III.5 O estatuto da companhia deverá determinar que, se a assembléia geral não 

deliberar pelo pagamento dos dividendos fixos ou mínimos às ações preferenciais ou a 

companhia não pagá-los no prazo permitido por lei, tais ações adquirirão imediatamente 

o direito a voto. Se a companhia não pagar dividendos por 3 anos, todas as ações 

preferenciais adquirirão direito de voto. 

 

As companhias em que existam ações preferenciais com dividendo fixo ou mínimo 

deverão conferir imediatamente direito de voto se não forem pagos os dividendos 

devidos e quaisquer ações preferenciais que não recebam dividendos por 3 anos 

adquirirão direito de voto. 

Arbitragem Para Questões Societárias 

 

III.6 O estatuto da companhia deve estabelecer que as divergências entre acionistas e 

companhia ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários serão 

solucionadas por arbitragem. 

 

A adoção da arbitragem visa acelerar a solução de impasses, sem prejuízo da qualidade 

do julgamento. A eficácia de uma tal disposição estatutária depende de que sejam 

escolhidas câmaras arbitrais cujos membros tenham reconhecida capacidade em 

matérias societárias. 

 

Proporção de Ações Ordinárias e Preferenciais 
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III.7 As companhias abertas constituídas antes da entrada em vigor da Lei nº 

10.303/2001 não devem elevar a proporção de ações preferenciais acima do limite de 

50%, que foi estabelecido pela referida lei para novas companhias abertas. Companhias 

que já tenham mais de 50% de seu capital representado por ações preferenciais não 

devem emitir novas ações dessa espécie. 

 

O objetivo é estimular que as companhias tenham cada vez mais o capital composto por 

ações com direito a voto. 

 

IV. AUDITORIA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Discussão e Análise da Administração 

 

IV.1 Trimestralmente, em conjunto com as demonstrações financeiras, a companhia 

deve divulgar relatório preparado pela administração com a discussão e análise dos 

fatores que influenciaram preponderantemente o resultado, indicando os principais 

fatores de risco a que está sujeita a companhia, internos e externos. 

 

O relatório de discussão e análise da administração deve explicar mudanças expressivas 

na demonstração de resultados e no balanço. Os acontecimentos relevantes do período 

coberto devem ser comentados, tanto do ponto de vista contábil-financeiro, como do 

ponto de vista estratégico. A companhia também deve orientar o acionista quanto às 

perspectivas de seu ambiente de negócios e detalhar a política adotada pela 

administração para criar valor para seus acionistas. A descrição dos fatores de risco 

deve incluir fatores internos da companhia, fatores da concorrência e ambiente de 

negócios e fatores macroeconômicos de suas áreas e regiões de atuação. 

 

Composição e Funcionamento do Conselho Fiscal 

 

IV.2 O conselho fiscal deve ser composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco 

membros. Os titulares de ações preferenciais e os titulares de ações ordinárias, excluído 

o controlador, terão direito de eleger igual número de membros eleitos pelo controlador. 

O controlador deve renunciar ao direito de eleger sozinho o último membro (terceiro ou 

quinto membro), o qual deverá ser eleito pela maioria do capital social, em assembléia 
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na qual a cada ação corresponda um voto, independente de sua espécie ou classe, 

incluindo as ações do controlador. O conselho fiscal deve adotar um regimento com 

procedimentos sobre suas atribuições, com foco no relacionamento com o auditor, e que 

não limite a atuação individual de nenhum conselheiro. 

 

Segundo os princípios da boa governança corporativa, a maioria do conselho fiscal não 

deve ser eleita pelo acionista controlador. Além disto, visando à eficácia da atuação do 

próprio órgão, o regimento deve incluir disposições sobre periodicidade e método de 

convocação de reuniões do conselho fiscal, disponibilização antecipada de materiais a 

serem discutidos, direitos e deveres dos conselheiros, relacionamento com a 

administração e auditores e procedimentos para solicitação de informações. O conselho 

fiscal também deve se reunir quando requerido de forma fundamentada por 

representante dos minoritários. O conselho de administração deve prover meios 

adequados para o bom funcionamento do conselho fiscal, como convocação e local das 

reuniões, elaboração de agenda e assistência aos pedidos de informações dos 

conselheiros fiscais. 

 

Relacionamento com Auditor Independente 

 

IV.3 Um comitê de auditoria, composto por membros do conselho de administração 

com experiência em finanças e incluindo pelo menos um conselheiro que represente os 

minoritários, deve supervisionar o relacionamento com o auditor. Como parte da análise 

das demonstrações da companhia, o conselho fiscal e o comitê de auditoria devem se 

reunir regular e separadamente com os auditores sem a presença da diretoria. 

 

Esta recomendação tem por finalidade a disseminação e discussão detalhada das 

demonstrações financeiras da companhia por agentes capazes de analisá-las e propor ao 

conselho de administração as alterações que se façam necessárias para que reflitam mais 

adequadamente a situação financeira, econômica e patrimonial da companhia. 

Naturalmente, caso um executivo da companhia seja membro do conselho de 

administração, este não deve ser membro do comitê de auditoria. Qualquer membro do 

comitê de auditoria pode solicitar reunião individual com diretor ou auditor, quando 

achar necessário. 
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Auditoria 

IV.4 O conselho de administração deve proibir ou restringir a contratação do auditor da 

companhia para outros serviços que possam dar origem a conflitos de interesse. Quando 

permitir a contratação do auditor para outros serviços, o conselho de administração 

deve, no mínimo, estabelecer para quais outros serviços o auditor pode ser contratado, e 

que proporção máxima anual tais serviços prestados pelo auditor poderá representar em 

relação ao custo de auditoria.
25

 

 

As práticas de boa governança recomendam a completa independência dos auditores 

como requisito da qualidade de sua atuação. A restrição à prestação de outros serviços 

visa evitar a perda dessa independência, ao longo do tempo. 

________________________ 

25
 A Instrução nº 308 da CVM já dispõe sobre certos assuntos tratados no item IV.4-Auditoria, mas no 

momento da publicação desta cartilha esta Instrução está parcialmente suspensa por liminar. 

Acesso a Informações 

 

IV.5 A companhia deve disponibilizar informações a pedido de qualquer membro do 

conselho fiscal, sem limitações relativas a exercícios anteriores, desde que tais 

informações tenham relação com questões atuais em análise, e a informações de 

sociedades controladas ou coligadas, desde que não viole o sigilo imposto por lei. 

 

A capacidade de fiscalização do conselheiro fiscal deve ser a mais ampla possível, em 

virtude inclusive das responsabilidades que a lei lhe impõe, em caso de má conduta. 

Desde que possam influenciar os números fiscalizados, todos os documentos e 

informações sobre os quais não recaia dever legal de sigilo devem ser disponibilizados. 

 

Informações Contábeis 

 

IV.6 A companhia deve adotar, além dos princípios de contabilidade em vigor no 

Brasil, normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo International 

Accounting Standards Board (IASB) ou utilizadas nos Estados Unidos da América 

(United States Generally Accepted Accounting Principles-US GAAP), atestados por 

auditor independente. 
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Os principais mercados estão caminhando para um padrão internacional de 

contabilidade que facilite aos investidores analisar o desempenho da companhia e 

compará-lo com seus pares. Os países da União Européia vão adotar as normas da IASB 

até 2005, e a Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), em sua 

reunião de 2002, recomendou que todos os seus membros cooperassem para que suas 

normas contábeis convergissem em direção a este padrão contábil. 

 

Empresas de pequeno porte, para as quais o custo de produzir as demonstrações em 

padrões internacionais seja elevado, devem ao menos incluir uma demonstração de 

fluxo de caixa. Transações relevantes que não são obrigatoriamente incluídas nas 

demonstrações financeiras (“off balance-sheet transactions”) devem ser detalhadas nas 

notas explicativas. 

 

 

Recomendações dos Auditores 

 

IV.7 O documento de recomendações dos auditores deve ser revisado por todos os 

membros do conselho de administração e do conselho fiscal.  

 

Esta recomendação leva em conta o fato de que, frequentemente, os auditores, além de 

elaborarem seu parecer, apresentam à administração da companhia uma lista de 

recomendações incluindo procedimentos que melhorariam a qualidade das 

demonstrações financeiras ou das próprias rotinas da companhia. Tal documento deve 

ser apresentado ao conselho de administração, e ao conselho fiscal, visando à discussão 

e adoção, se for o caso, das medidas propostas. 
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ANEXO 4 – Melhores Práticas de Governança Corporativa de acordo com o Conselho 

Mundial de Cooperativas de Crédito - (World Council of Credit Unions – WOCCU) 

Fonte: WOCCU (2014). 

 

1 - GOVERNANÇA EXTERNA 

 

Transparência 

-se a manter a comunicação honesta de suas atividades 

com os associados, órgãos reguladores e ao público em geral observando o espírito da 

plena divulgação; 

 em conformidade com princípios 

contábeis geralmente aceitos e aos princípios e normas locais, além de dever estar 

disponibilizado aos associados e ao público. 

 

Observância 

 regulamentação, a 

cooperarem plenamente com seu órgão regulador e para cumprir com as leis nacionais; 

atenda à cooperativa de crédito 

internacional quanto ao princípio de segurança e aos princípios de solidez, bem como, 

quaisquer outras normas pertinentes para as instituições financeiras; 
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oria externa anual dentro de 90 

dias após o final de cada ano fiscal; 

 ser examinado com frequência e 

seja proposta a mudança do auditor externo, pelo menos a cada 3 a 5 anos mediante um 

processo de licitação. 

 

Responsabilização Pública 

tiva devem estar constantemente 

consciente das responsabilidades perante as normas governamentais, incluindo, mas não 

limitado aos reguladores, órgãos legislativos, os meios de comunicação, à comunidade e 

ao público. 

 

 

 

2 - GOVERNANÇA INTERNA 

 

Estrutura 

r um número ímpar, não menos de 

cinco e não superior a nove; 

-se considerar uma rotatividade dos membros do conselho de administração; 

ir com as normas individuais de 

governança podem fazer se candidatar ao conselho de administração; 

lho de administração deve incentivar o diálogo com os associados por 

ocasião da assembleia geral anual; 

e promover adequadamente quórum 

necessário para assegurar participação dos membros suficientes. 

 

Continuidade 

para manter a competitividade e 

sustentabilidade da cooperativa de crédito; 

são para os cargos de diretoria 

executiva de posse a assegurar a existência continuada da cooperativa de crédito; 

m programa de gestão e plano de 

recuperação. 
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Equilíbrio 

deve ter como objetivo refletir 

adequadamente o grupo demográfico (área de atuação) de composição de seus 

associados e equilibrar as demandas de serviços financeiros dos cooperados, 

assegurando a participação geral de todos os membros; 

 diversidade e experiência, 

mas todos da Administração devem cumprir com as normas de governança individual; 

 

Responsabilidade 

l perante a assembleia geral 

de sócios, que é o órgão superior; 

elho, comitês e gestores devem estar 

estabelecidas claramente no Estatuto Social ou outras políticas; 

entação estratégica, aprovar as 

políticas e monitorar a implementação da gestão dessas políticas e realização de novas 

metas; 

 

operações, implementar as políticas aprovadas pelo conselho e alcançar as metas 

estabelecidas. 

 

3 - GOVERNANÇA INDIVIDUAL 

 

Integridade 

va de crédito deve adotar um código padronizado de conduta explicando 

claramente o comportamento adequado; 

toria executiva ou gerentes não 

devem ter antecedentes criminais, recentes falências ou fundos penais; 

e do conselho de administração, 

conselho fiscal, diretoria executiva ou gerentes ao mesmo tempo; 

m abster-se de participar de 

discussões e votar sobre assuntos dos quais eles ou sua família tem um potencial 

conflito de interesses; 
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 empréstimos para os membros do 

conselho de administração, conselho fiscal ou da diretoria executiva. Todos os 

empréstimos devem ser feitos dentro dos parâmetros e políticas de crédito aprovados 

reportados em uma base regular para avaliação completa; 

scal ou diretoria executiva que 

manterem empréstimos de mais de três meses em atraso serão removidos de sua posição 

como membro. 

 

Competência 

ão, conselho fiscal e diretoria 

executiva, devem ter habilidade financeira básica, incluindo a capacidade de interpretar 

as demonstrações financeiras e normas, ou comprometer-se a aquisição destas 

habilidades através da educação ou formação dentro do primeiro ano de serviço; 

ão, conselho fiscal e diretoria 

executiva devem se especializar em habilidades financeiras ou comerciais e/ou uma 

perspectiva focada no respectivo cargo de conselheiro. 

 

Compromisso 

m estar 

dispostos e capazes de comprometer o tempo necessário para a cooperativa de crédito. 

Ocorrendo falta de participação nas reuniões pode resultar perda de mandato ou sua 

demissão; 

m respeitar as 

decisões do conselho de administração, aderindo a todas as políticas que têm sido 

adotadas, independentemente de opinião pessoal. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO – AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE – UPM 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO- PPGADM 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o nível de governança corporativa proposto para 

as cooperativas de crédito e será realizada com seus dirigentes e conselheiros. 

 

Os dados objetivam subsidiar a elaboração da dissertação de Doutorado do aluno Anaor 

D. Carneiro Silva sob a orientação do professor Dr. Wilson Toshiro Nakamura. Os 

resultados deste estudo contribuirão para a construção de um índice de governança 

corporativa para as cooperativas de crédito no Brasil. 

 

 Contamos com seu apoio e colaboração e nos colocamos a sua disposição para 

quaisquer esclarecimentos por e-mail (anaor.silva@mackenzie.br) ou pelo telefone (11) 

2114-8038.  

 

Atenciosamente, 

Anaor D. Carneiro Silva 
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Doutorando em Administração- PPADM/UPM 

(11) 99772-3870 

Prof. Dr. Wilson Toshiro Nakamura  

Programa de Pós-Graduação em Administração- PPGADM/UPM. 

(11) 2114-8038 

 

Há 30 perguntas no questionário considerando as seis dimensões definidas na literatura 

e nos códigos de boas práticas da governança corporativa.   

 

Uma observação sobre privacidade 

O questionário é anônimo. 

 

O registro salvo de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação a 

seu respeito, salvo se alguma pergunta do questionário a tenha pedido expressamente. 

Se você respondeu a um questionário que utilizava código de identificação para lhe 

permitir acessar, pode ter certeza que esse código não foi guardado com as respostas. 

O código de identificação é gerenciado num banco de dados separado e será atualizado 

apenas para indicar se você completou ou não a pesquisa. Não é possível relacionar os 

códigos de identificação com as respostas do questionário.    

 

1ª. Parte – Caracterização da Cooperativa e do respondente 

 

1) Filiada a qual sistema cooperativo 

 Sicredi 

 Sicoob 

 Unicred 

 Confesol 

 Uniprime 

 Outro 

 

2) Qual o tipo de Cooperativa 

 Rural 

 Livre admissão 

 Empresários 
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 Profissionais Liberais 

 Empregados 

 Outros 

 

3) Qual o cargo exerce na cooperativa 

 Conselheiro 

 Executivo 

 Gerente 

 Administrativo 

 Auditoria 

 Outro 

 

QUESTIONÁRIO  

 

 

Dimensão de 

Governança 

Corporativa 

# Perguntas para a construção do IGCcoop

1 O Relatório Anual está disponível de forma tempestiva no website 

2 O website disponibiliza informações relativas a governança corporativa

3 A Ata da Assembleia Geral é divulgada aos associados

4 As informações tanto positivas como negativas são abordadas de forma neutra para os associados

5 Existem outros canais de divulgação e prestação de contas aos associados

6 Os demonstrativos financeiros são apresentados no padrão IFRS

7 O Relatório Anual apresenta o demonstrativo do Valor adicionado do período

8 O Relatório Anual apresenta os principais indicadores de desempenho

9 O Relatório Anual explica a remuneração global dos executivos

10 O Relatório Anual destaca as transaçoes entre partes relacionadas

11 Os cargos de Presidente do Consad e de Diretor Executivo são ocupados por pessoas diferentes 

12 O executivo principal participa das reunioes do conselho como convidado

13 Existe avaliação formal de desempenho do Consad e de cada um dos conselheiros

14 Existe planejamento de substituição e de renovação dos Conselheiros e Executivos prinicpais

15 O prazo do mandato do conselheiro é inferior a 2 anos

16 O estatuto social prevê mecanismos de mediação e arbitragem

17 O CA atua preventivamente em situações que envolvam conflitos de interesse

18 O sistema de controles internos é desenvolvido e monitorado pelo Consad

19 A política de distribuição de sobras e rateio das perdas é definida pelo Consad e aprovada pela AG

20 A política de sustentabilidade é atribuição direta do Consad

21 O diretor de Crédito ocupa uma outra função na cooperativa

22 A quantidade dos Comitês formados é maior que 4 incluindo o de Auditoria

23 O CA reflete explicitamente sobre riscos em seus processos decisórios

24 O CA participa e delibera sobre as operaçoes de crédito da cooperativa

25 O Presidente da cooperativa é integrante do comitê de crédito

26 O conselho Fiscal é eleito com independência

27 A Auditoria interna é realizada pela equipe da central

28 O Relatório de Controles Internos e Gerenciamento de Risco são analisados periodicamente

29 Há um programa de treinamento institucional para potenciais Conselheiros Fiscais

30 A Auditoria Externa se comunica com o Conselho Fiscal

Órgãos de 

Controle e 

Fiscalização

Nível de 

Transparência

Conteúdo das 

informaçoes 

publicadas

Estrutura do 

Conselho de 

Administração

Estrutura        

Societária                                 

e de Governança

Estrutura                                

de crédito                                       

e de Governança


