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RESUMO 

 

Estudos sobre desempenho de cooperativas agroindustriais no Brasil focam 

nos aspectos econômico-financeiros. Este trabalho tem por objetivo aprofundar tais 

estudos ao investigar quais fatores produtivos estruturais comumente mensuráveis 

(diversificação horizontal, lateral e vertical; área de atuação; número de associados; 

e tempo de operação) têm maior impacto no desempenho econômico-financeiro de 

tais cooperativas. Para atingir este objetivo, é realizada uma survey com 

amostragem dividida por regiões, empregando o questionário como método de 

coleta de dados. A amostra se concentrou nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 

do Brasil, dividida por porte (faturamento anual bruto superior a R$ 50 milhões) e foi 

verificada por meio de diversos testes de adequação. Os resultados obtidos foram 

analisados através da correlação de Spearman e permitiram compreender que não 

foram encontradas correlações significantes entre os fatores estruturais 

considerados no estudo e o desempenho econômico-financeiro de cooperativas 

agropecuárias de forma isolada, o que leva a questionamentos sobre a eficácia da 

utilização de estratégias de diversificação quando consideradas fora de um conjunto. 

No entanto, foi possível identificar diversos relacionamentos não contemplados nas 

hipóteses originais que abrem portas para estudos futuros. Por outro lado, por meio 

da criação de uma variável de desempenho global, da análise de agrupamento 

(clusters) e da análise discriminante, foi possível constatar a existência de dois 

grupos de cooperativas com comportamentos distintos: enquanto um grupo faz uso 

mínimo dos fatores estruturais estudados e obtém desempenho mediano o outro faz 

uso intensivo destes e consegue desempenho consideravelmente melhor. 

Finalmente, foi possível utilizar a função discriminante de Fischer para classificar 

corretamente (com 0% de erros do tipo I e II) a totalidade das cooperativas em 

ambos os grupos em relação ao seu desempenho econômico-financeiro. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cooperativas, agronegócio, desempenho financeiro, produção, 

diversificação.  
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ABSTRACT 

 

Studies on performance of agribusiness cooperatives in Brazil focus on their 

economic and financial aspects. This study aims to further delve into such studies by 

investigating which commonly measurable structural productive factors (horizontal, 

vertical and lateral diversification; operating area; number of associates; and 

operating time) have greater impact on the financial performance of such 

cooperatives. To achieve such a goal, a survey was conducted with the sampling 

pool divided by size (annual gross revenues of R$ 50 million or higher) and 

employing the questionnaire as a method of data collection. The sample was 

concentrated in the South, Southeast and Midwest regions of Brazil, segregated by 

size and deemed adequate after several adequacy tests. The results were analysed 

using Spearman correlation which allowed understanding that there were no 

significant correlations between the structural productive factors considered in the 

study and the economic-financial performance of agricultural cooperatives in 

isolation, which leads to questioning about the effectiveness of employing 

diversification strategies out of a conjoint approach. Nonetheless, it was possible to 

identify several relationships not contemplated in the original hypotheses that might 

be further addressed in future studies. On the other hand, by creating an overall 

performance variable, and applying cluster and discriminant analysis, it was 

established the existence of two groups of cooperatives with distinct behaviours: 

whereas one group makes minimal use of the studied structural factors and achieve 

average performance, the other makes intensive use of these and obtain a 

considerably better performance. Finally, by means of the Fischer discriminant 

function it was possible to correctly classify all the cooperatives (with 0% of types I 

and II errors) in both groups in relation to their economical-financial performance. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cooperatives, agribusiness, financial performance, production, 

diversification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O cooperativismo surgiu por meio da necessidade de repensar a forma com 

que o trabalho era organizado e, principalmente, em resposta a condições de vida 

muito baixas. Como resultado, a união de pessoas com objetivos comuns se 

configurou nas primeiras cooperativas modernas (MARTIN et al., 2012), que tiveram 

ampla aceitação e expansão desde sua criação. Desta forma pode-se compreender 

o surgimento do cooperativismo como uma forma de contraponto à sociedade em 

processo de industrialização (STRATFORD, 2008), mas também como protesto e 

alternativa à criação de empresas baseadas na estrutura tradicional de capital 

(JOSSA, 2005).  

Historicamente, as cooperativas passaram por diversas fases, desde a sua 

concepção filosófica tendente à criação de uma sociedade utópica e alternativa 

(METCALF, 1995; ERRASTI et al., 2003; WRIGHT, 2010) até o extremo oposto de 

relegar a sua orientação social original a um segundo plano em prol da 

sobrevivência organizacional (MELNYK, 1985; FORD, 2000). De toda forma, o 

cooperativismo provou ao longo do tempo que é economicamente viável, em muitos 

casos equiparando-se ou mesmo superando firmas tradicionais em desempenho 

econômico-financeiro e em posicionamento de mercado (GIMENES et al., 2006; 

FAJARDO, 2007).  

Um dos ramos mais beneficiados pela doutrina cooperativista é o agropecuário, 

que visa auxiliar o pequeno produtor a se inserir no mercado (BRAGA, 2002; 

SCOPINHO, 2007), além de ser em muitos locais um mecanismo estatal estratégico 

de controle e ajuste econômico (HENEHAN, 1997; HENRY, 2005). Assim, as 

cooperativas agropecuárias passaram do mero papel de substituto de intermediários 

(SCHNEIBERG; KING; SMITH, 2008), para serem ativas na capacidade 

coordenadora de produção local (SEXTON, 1986; FARIAS; RAMOS, 2009) e 

finalmente se tornarem empresas de alto dinamismo e grande participação 

econômica no Brasil (OCB, 2012) e no mundo (SMITH; ROTHBAUM, 2013). 

Com este processo de crescimento, e com o posicionamento atual em 

mercados competitivos – particularmente em países como o Brasil cuja dependência 

de exportação de commodities é notória (SHARMA, 2012; O‟NEIL et al., 2012) –, as 

cooperativas se encontram em uma encruzilhada com múltiplos cursos de ação 
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possíveis, motivadas por sua crescente complexidade de gestão, que na maioria dos 

casos acumula os processos de gestão de uma empresa tradicional (WAACK; 

MACHADO FILHO, 1999; ONOFRE; SUZUKI, 2009) com a dificuldade de manejo de 

estrutura de capital, mecanismos de decisão e forma de propriedade intrínsecos à 

característica cooperativa (MACHADO FILHO; MARINO; CONEJERO, 2009; 

CHIARELLO; EID, 2010). 

Em outro plano, há a necessidade de elaboração de planejamentos 

estratégicos que combinem as potencialidades da cooperativa (MARTINS; PROTIL; 

OLIVEIRA, 2010), os pontos em comum analisados pelo diagnóstico das 

expectativas de seus stakeholders, a adição dos objetivos de seus agentes e as 

possibilidades de crescimento externo ao absorver partes do processo produtivo 

alheios aos estritamente prescritos, seja por meio de redes horizontais, verticais, 

formais ou informais (SOBOH et al., 2009). Desta maneira, a cooperativa brasileira, 

em processo de transição em direção a uma inclusão/absorção cada vez mais 

acelerada dentro de cadeias produtivas (SANTOS, 2011), encontra-se em posição 

de necessidade de modelos e ferramentas de gestão destes interesses em níveis 

diferentes para o equilíbrio de decisões, a minimização de conflitos, a maximização 

de valor gerado e, finalmente, a sobrevivência no mercado e possível crescimento. 

Em muitos locais, as cooperativas são uma das poucas possibilidades de 

inclusão na cadeia produtiva e de escoamento de sua produção (FERREIRA; 

BRAGA, 2004). Contudo, há uma dupla natureza ao se demonstrar que o cooperado 

está sempre balanceando o benefício econômico advindo da participação em uma 

cooperativa com a possiblidade de venda direta no mercado (BIALOSKORSKI 

NETO, 2002; NILSSON; SVENDSEN; SVENDSEN, 2012). Por outro lado, de acordo 

com Bialoskorski Neto (2004), a estrutura de governança de cooperativas no Brasil, 

ao não impor a obrigatoriedade de transações entre o cooperado e a cooperativa, 

pode ser um impeditivo para a plena utilização das economias de escala, bem como 

dos custos de oportunidade, revertendo em maior custo de transação e manutenção 

da estrutura da cooperativa. 

Soma-se a esta posição uma situação de crise durante o fim dos anos 80, no 

período em que os órgãos estatais de fomento - os principais sustentadores e 

financiadores do cooperativismo brasileiro - saem de cena e provocam diversos 

fechamentos e falências (PIRES, 2004). Ainda assim, muitas cooperativas saíram 

fortalecidas do processo, ao não somente sobreviver sem o apoio governamental 
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como ainda aumentar sua participação de mercado (FERREIRA; BRAGA, 2004). 

Zylberstajn e Lazzarini (2005) afirmam que o processo de desregulamentação do 

início dos anos 90 levou as cooperativas a repensar a gestão de suas operações, 

em especial no quesito qualidade e aumento de diversificação. 

Desta forma, por mais que diversos fatores estruturais tenham sido estudados 

na literatura (como abordado posteriormente no item 2.5.1 da revisão da literatura), 

cabe questionar se as estratégias de diversificação e expansão geográfica têm 

capacidade real de influenciar o desempenho econômico-financeiro de tais 

cooperativas. Ansoff (1957) estudou o desempenho empresarial através de seu 

posicionamento de mercado e dividiu-o em quatro quadrantes (penetração de 

mercado, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de mercado e 

diversificação) e Prymon (2011) afirmou que somente o quadrante „diversificação‟ é 

realmente passível de ser realizado de forma unilateral pela empresa, tendo os 

outros a necessidade de características conjunturais externas para poderem ser 

implementados.  

A diversificação dos negócios da empresa, assim, toma três direções diferentes 

possíveis, de acordo com sua orientação. A diversificação horizontal (ou concêntrica) 

se trata de quando a empresa diversifica sua produção, sem, no entanto, sair do 

foco original. Por outro lado, a diversificação lateral (ou conglomerada) é justamente 

quando a empresa decide diversificar suas operações para além do seu escopo 

original. Em último lugar, a diversificação vertical (ou integração vertical) é quando a 

empresa decide absorver os estágios seguintes da cadeia de produção, 

incorporando a produção e assimilando os benefícios da agregação de valor. 

Além das estratégias de diversificação, a cooperativa ainda necessita 

equacionar sua expansão e estrutura ligada à área de atuação (BIALOSKORSKI 

NETO, 2007; RITOSSA; FERREIRA; PREDEBON, 2011) e ao conjunto de 

cooperados (RITOSSA; BULGACOV, 2009; SERIGATI; AZEVEDO, 2013) que 

alimentam suas linhas de produção. Desta forma, a complexidade de gestão de 

operações em cooperativas agropecuárias se torna cada vez mais complexa e a 

necessidade de compreensão do impacto econômico-financeiro de do uso de tais 

fatores produtivos estruturais é premente e primordial.  
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1.1. Problemática e relevância 
 

 

Em vista do observado, bem como poderá ser constatado posteriormente no 

item 2.5, pondera-se que os estudos a respeito de produtividade em cooperativas 

agropecuárias brasileiras se concentram em fatores meramente econômico-

financeiros, com pouca incidência de estudos que evidenciem fatores produtivos e 

estruturais.  

Assim, cabe questionar se podem ser obtidos resultados significativos caso se 

estudem mais profundamente o impacto que tais fatores têm no desempenho 

econômico-financeiro de tais cooperativas. Saber quais fatores produtivos estruturais 

obtêm melhor resultado financeiro pode levar as cooperativas a delinear um 

planejamento mais eficaz e enxuto de sua produção, além de assegurar sua 

sobrevivência no mercado. Desta forma, este trabalho se propõe a responder a 

seguinte questão pendente:  

 

Quais fatores estruturais (mensuráveis) relacionados à produção têm 

impacto relevante no desempenho econômico-financeiro de cooperativas 

agropecuárias no Brasil? 

 

Salienta-se a necessidade da mensurabilidade de tais fatores (por intermédio 

de variáveis contínuas, ordinais ou categóricas), uma vez que, por mais que haja 

uma infinidade destes (vide Quadro 2), boa parte geralmente não é monitorada 

(como percentual de produção do cooperado que é repassada à cooperativa) além 

de outros (como níveis de aversão a risco ou fidelidade do cooperado) geralmente 

não serem comunicados externamente por fazerem parte do planejamento 

estratégico das cooperativas e ter, por conseguinte, caráter sigiloso. 

Para o propósito deste trabalho, dois conceitos principais são escolhidos, como 

construtos por meio dos quais tenta-se compreender o desempenho econômico-

financeiros das cooperativas agropecuárias. Estes dois conceitos, cuja razão de 

escolha poderá ser melhor delimitada nos itens 3.1 e 3.2, têm como enfoque o 

aprendizado e a melhoria da gerência de operações de tais cooperativas, sob o 

prisma de sua produção.  
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Para poder compreender de que forma este desempenho está ligado à 

produção, os construtos escolhidos foram a diversificação das atividades produtivas 

(“diversificação”) e a forma com que a base de produtores e rede de recebimento é 

utilizada na alimentação desta produção (“base produtiva”). Para tentar responder ao 

questionamento proposto acima, de acordo com os construtos estabelecidos, serão 

testadas as hipóteses a seguir. O desempenho financeiro das cooperativas será 

melhor quando: 

 

H1. A cooperativa for mais diversificada horizontalmente;  

H2.  A cooperativa for mais diversificada lateralmente;  

H3. A cooperativa for mais diversificada verticalmente;  

H4. A cooperativa tiver maior área geográfica de atuação;  

H5.  A cooperativa tiver maior base de cooperados;  

H6. A cooperativa tiver maior tempo de existência; 

H7.  A cooperativa tiver maior porte financeiro. 

 

Para responder aos questionamentos e verificar as hipóteses propostas, 

propõe-se um estudo baseado em análise de dados obtidos por survey, concentrado 

nas cooperativas agropecuárias das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde 

estão situadas as maiores cooperativas do país (OCB, 2012). Para a análise dos 

dados, propõe-se a utilização de análise das variáveis selecionadas (item 2.5.1) por 

meio de correlações (item 4.2), bem como se propõe uma interpretação de grupos 

de cooperativas a partir do uso intensivo ou não dos fatores estruturais produtivos 

escolhidos, por intermédio da análise de agrupamento e da análise discriminante 

(item 4.3).  

 

 

1.2. Objetivos (geral e específico) 
 

 

Uma vez estabelecido o questionamento norteador da pesquisa, bem como 

tendo os construtos e sua delimitação em hipóteses em mente, o seguinte objetivo 

geral foi traçado: 
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Identificar os fatores estruturais mensuráveis relacionados à produção e 

avaliar o seu impacto no desempenho econômico-financeiro de 

cooperativas agropecuárias. 

 

Para tanto, os seguintes objetivos específicos foram buscados: 

- Realizar ampla de revisão de literatura com a finalidade de se conhecer o 

estado da arte sobre o tema e identificar as lacunas presentes na pesquisa; 

 

Em função do observado na literatura: 

 

- Definir os construtos a serem estabelecidos; 

- Identificar fatores estruturais mensuráveis que possam ser utilizados no 

presente trabalho sob a orientação dos construtos; 

- Verificar a correlação entre os fatores da gerência de operações e o 

desempenho econômico-financeiro de forma individualizada; 

- Verificar o desempenho econômico-financeiro de forma integrada; 

- Estabelecer as conclusões, limitações do presente estudo e fazer sugestões 

para pesquisas futuras. 

 

 

1.3. Justificativa para o estudo 

 

 

Dados da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB, 2012) demonstram 

que há atualmente mais de 6500 cooperativas em funcionamento no Brasil, das 

quais 23% são agropecuárias, responsáveis por 97,3% das exportações de 

cooperativas brasileiras – o que representou aproximadamente US$ 4,5 bilhões em 

2010. Apesar do número de cooperativas ativas estar praticamente intocado desde 

1994, houve um aumento de 308% no crescimento de associados no mesmo 

período. 

Desta forma, com números tão atraentes, pode-se notar um crescimento 

estratégico neste setor para a economia brasileira (OCB, 2012). Por outro lado, o 

fato de os estudos encontrados na literatura preconizarem principalmente o 

desempenho financeiro das cooperativas (item 2.5) leva a subentender que os 
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processos produtivos ainda podem ser mais bem estruturados e estudados, na 

esperança futura de ser possível modelar a produção em seus diversos aspectos 

nas cooperativas agroindustriais. 

Em outro aspecto, compreende-se que as cooperativas agropecuárias 

brasileiras, em especial as de atuação industrial, representam um grande desafio 

para os pesquisadores de Gestão de Operações, por suas características 

estruturais, organizacionais e industriais de extrema complexidade, aliadas a 

características internas típicas de empresas cooperativas e legislação que ainda não 

permite formas mais arrojadas de organização encontradas em outros países 

(CHADDAD; COOK, 2004; NILSSON; OLLILA, 2013). Este interesse é ainda maior 

quando se observa que as cooperativas agropecuárias industriais, particularmente 

as localizadas na área escolhida por este estudo, estão entre as maiores empresas 

do setor de agronegócio no Brasil (EXAME, 2013), apesar das características e 

dificuldades de gestão supracitadas. 

Este trabalho foi motivado pela necessidade e demanda de estudos a respeito 

do assunto e da potencial aplicabilidade prática dos seus possíveis resultados na 

realidade econômica e produtiva do setor. Espera-se quem de posse dos resultados 

deste estudo, seja possível contribuir não somente com a geração de conhecimento 

na Gestão de Operações em cooperativas agropecuárias, mas também com a 

geração de informações e procedimentos relevantes para a prática e melhoria do 

emprego dos fatores produtivos estudados em tais empresas. 

Espera-se que este trabalho contribua com a Gerência de Operações por meio 

de uma melhor compreensão da complexidade de gestão de cooperativas 

agropecuárias, sobretudo as de característica industrial. De semelhante modo, 

espera-se que este estudo contribua com o setor cooperativo agropecuário, 

oferecendo dados a respeito de resultados sobre o emprego de estratégias de 

diversificação e expansão de sua base de cooperados. 

 

 

1.4. Estrutura do trabalho 

 

 

Para o presente trabalho, dividiu-se o conteúdo em cinco capítulos principais. O 

primeiro capítulo trata do problema de pesquisa e sua relevância, além de tratar da 
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justificativa para o estudo bem como a estrutura proposta para o trabalho. O capítulo 

2 se ocupa da revisão de literatura, por meio do estudo do histórico e princípios 

cooperativos, da discussão sobre a natureza empresarial da cooperativa, a revisão 

da presença do cooperativismo agropecuário no Brasil e finalmente o desempenho 

econômico-financeiro e seus fatores estruturais. 

O capítulo 3, por sua vez, trata da metodologia, abarcando a escolha do 

método da pesquisa, além da população e seleção da amostra. Neste capítulo 

também são abordadas a escolha das variáveis, criação de medida de verticalização 

bem como a análise da tendência de formas de avaliação de cooperativas 

agropecuárias no Brasil. 

 Em seguida, o capítulo 4 trata dos testes de adequação da amostra e a análise 

e discussão dos resultados obtidos através de correlação. Neste capítulo ainda são 

tratados o desenvolvimento de uma variável de desempenho global, a análise do 

corpus de cooperativas através de agrupamento e classificação de desempenho de 

cooperativas por meio da análise discriminante. Finalmente, o capítulo 5 encerra o 

trabalho com as conclusões e considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Neste capítulo será realizada a revisão da literatura sobre o tema de que trata o 

presente estudo, versando sobre os seguintes tópicos: a) Histórico e Princípios 

Cooperativos, no qual se trata do desenvolvimento do cooperativismo como filosofia, 

movimento e mais recentemente seus desdobramentos como atividade econômica e 

sistema produtivo; b) Cooperativas no Brasil, no qual se estudam, de forma concisa, 

a implantação e desenvolvimento deste movimento no Brasil e algumas de suas 

peculiaridades como as dificuldades e fomento através da história; c) Gestão de 

operações, item que trata da forma com que este campo de estudos afeta a gestão 

de cooperativas agropecuárias; e d) Desempenho econômico-financeiro e fatores 

estruturais, item que se ocupa da análise já realizada em pesquisas anteriores sobre 

as formas de avaliar o desempenho das cooperativas agropecuárias, mais 

especificamente sob o prisma financeiro e quais fatores estruturais foram 

empregados previamente na compreensão deste desempenho. 

 

 

2.1. Histórico e princípios cooperativos 
 

 

A história do movimento cooperativista define o ano de 1844, quando da 

fundação da Rochdale Society of Equitable Pioneers, como o início do 

cooperativismo enquanto movimento organizado e estruturado (THOMAS; 

HANGULA, 2011). Gibson (2005) chama à atenção o fato de que a cooperativa de 

Rochdale é vista como a primeira cooperativa „moderna‟ porque nela é que 

finalmente surgiram princípios claros que antes não eram definidos, revisitando o 

conceito de Mladenatz (1933) que afirmou que a cooperação não surgiu em 

Rochdale, mas que foi ali que se organizou perfeitamente. 

Há autores, no entanto, que sugerem que a cooperação como modo de 

produção é ainda mais antiga: Roy (1981) argumenta que as primeiras 

características cooperativas de produção podem ser encontradas na antiga 

Babilônia, onde o código de Hamurábi permitia que fazendeiros cooperativamente 

utilizassem amplas faixas de terra e Stratford (2008) alega que ideias análogas ao 
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cooperativismo podem ser encontradas nas obras de filósofos gregos. As bases 

deste movimento, contudo, são tão antigas quanto a própria civilização. Pinho (1986) 

argumenta que a cooperação – juntamente com os conceitos de associação e 

interdependência – é a base de qualquer sociedade humana além da cooperação 

servir como fundamento para o conceito formador da origem da empresa, uma vez 

que o termo empresa tem por significado a ação coletiva com um objetivo comum.  

Zeuli e Cropp (2004) por sua vez sugerem que mesmo que os princípios de 

cooperação sejam inerentes à humanidade e passíveis de serem provados até 

mesmo em mais de 1,5 milhões de anos atrás através da arqueologia, é quando esta 

toma a forma de negócio estruturado e formalizado que se pode realmente começar 

a estudar o cooperativismo. Mais modernamente, ainda antes do surgimento da 

cooperativa moderna em Rochdale, diversas experimentações de práticas de 

produção coletiva tiveram espaço na Europa e vários autores acreditam que é neste 

continente que as características necessárias para o surgimento do movimento 

aconteceram de forma a permitir tais ideias saírem do papel (HOLYOAKE, 1908; 

SHAFFER, 1999; HOLYOAKE, 2004; LIEBENBERG, 2004). Pinho (1965) cita que 

mesmo antes do século XIX houve tentativas de organização coletiva e que é na 

Inglaterra e na França que em meados do século XIX que aparecem as primeiras 

pré-cooperativas. 

 Contudo, é a Revolução Industrial, em pleno século XIX, que se mostra 

oportuna para o surgimento do cooperativismo moderno (PINHO, 1982; GIMENES; 

GIMENES, 2006b) com a difusão de diversos pensadores modernos que iniciaram a 

convergir suas teorias no campo da sociologia, economia e cooperação. Martin et al. 

(2012) afirmam que o aparecimento do cooperativismo se dá em um pano de fundo 

de amargor socioeconômico gerado pela industrialização e reforço do capitalismo 

que até o momento era tido como infalível. 

A gênese do pensamento cooperativista pode ser reconstruída até Peter 

Plockoy (1620-1695), que imagina sociedades produtivas comuns 

(GARTEIZAURRECOA, 2010), e John Bellers (1654-1725), em cujas ideias há a 

proposta de fundação de colônias cooperativas de trabalho integrais (CRISTOFOLI; 

FELICIO, 2004), mas são William King e Robert Owen na Inglaterra (ESTEVAM et 

al., 2011), além de François Fourier, Louis Blanc e Philippe Buchez na França 

(KLAES, 2013) os principais precursores do que viria mais tarde a formar o cerne 

das doutrinas cooperativistas, ao aliar pensamento e prática. 
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Bakken e Schaars (1937) afirmaram que Owen e Fourier tinham em mente uma 

cooperativa diferente da que acabou por tomar corpo posteriormente, sendo suas 

ideias originalmente mais próximas de uma sociedade comunitária, onde não 

somente as atividades de produção e venda, bem como autogoverno e moradia 

seriam objetivos de implementação. Robotka (1947) argumentou que apesar das 

ideias de Owen ser de colônias coletivas autossuficientes com objetivo mais social 

que econômico, na prática estas foram restringidas em satisfazer necessidades 

individuais através do critério de transação econômica e no reconhecimento da 

propriedade privada individual. Roy (1981) menciona que a filosofia de Owen foi 

considerada por teóricos cooperativistas como tendo viés mais socialista que 

cooperativista. 

Este conceito inicial de Owen e Fourier talvez tenha sido resgatado somente 

nas cooperativas moshavim e kibbutzim em Israel-Palestina1 como instâncias de 

produção coletiva onde até mesmo o espaço físico e o governo civil da localidade 

são de responsabilidade da coletividade. No entanto, como demonstrou Schwarz 

(1999), este tipo de operação coletiva (moshav) entrou em decadência nos anos 80 

e só teve certo êxito em se manter após um processo de descooperativização. Palgi 

(2002) demonstra que mesmo em um kibbutz, que é bastante mais coletivizado, 

diversos dos processos internos que eram realizados coletivamente ou de 

responsabilidade comum começam a serem reprivatizados desde o fim dos anos 70. 

Em relação a outras experimentações cooperativas e à expansão do cooperativismo 

em outros continentes, indica-se o trabalho de Souza (1990). 

Assim, com estas exceções, nota-se que as cooperativas tomaram um caminho 

diferente e menos radical. Segundo Menegário (2000), é em 1820 que surge a Liga 

para a Propagação da Cooperação e em 1827 seu primeiro fruto prático, a primeira 

pré-cooperativa de consumo, fundada por William King. Ainda segundo o autor, em 

1832 estas pré-cooperativas atingem o número de 300, mas com curto tempo de 

operação. Finalmente, em 1843 são lançadas as bases da Rochdale Society of 

                                                            
1 Moshavim e Kibbutzim são tipos de cooperativas que começaram a surgir na região da Palestina sob o 
domínio britânico, apesar de ambos os tipos ainda existirem. Ambas têm em sua base uma alta carga de 
influência de doutrinas comunistas – da mesma forma que as kolkhozy (fazendas coletivas na Rússia) – mas em 
graus diferentes: em um moshav os fazendeiros se encontram em uma mesma localidade, que é governada 
como uma entidade própria, mas cuja produção é feita em fazendas privadas individuais por seus membros 
(moshavnikim). Num kibbutz, apesar de hoje haver diferenças mais pronunciadas, o que há de individual é 
somente a moradia, sendo os demais meios de produção, de vida, alimentação, lazer, cultura, entre outros, 
compartilhados pelos kibbutznikim (membros). 
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Equitable Pioneers enquanto uma cooperativa de tecelões formalmente 

regulamentada, com sua fundação no ano seguinte. Esta cooperativa é considerada 

o divisor de águas na história do cooperativismo por ser a primeira iniciativa 

cooperativista em ter princípios claros e delimitados, que viriam a ser posteriormente 

conhecidos simplesmente como princípios cooperativistas.  

Diversos fatores explicam o surgimento desta cooperativa e consequentemente 

das seguintes na época. Entre eles, a busca de superação da miséria, melhores 

condições de vida e dignidade profissional (HOYT, 1989; FERREIRA, 2002; PEIXE; 

PROTIL; 2007), combate à baixa renda, aos custos altos de alimentação e ao 

desemprego (BENATO, 1992; BIALOSKORSKI NETO, 1994; MENEGÁRIO, 2000; 

FARIA, 2005), o enfrentamento à crise industrial de então (SILVA; GONÇALVES; 

DIAS, 2010), a satisfação de suas necessidades básicas pelo menor custo 

(LIEBENBERG, 2004) e o combate à exclusão e à desigualdade (LAFLEUR; 

MERRIEN, 2012; LAFLEUR, 2013). A partir destes conceitos, Ingalsbe e Groves 

(1989) resumem as causas e influências para fundação de cooperativas em três 

grupos interligados: condições econômicas, organizações rurais e políticas públicas, 

o que concorda com o ponto de vista de Lima (2004) e Gibson (2005) que afirmam 

que mesmo atualmente o desenvolvimento de uma cooperativa tem como objetivos 

a redução da pobreza, facilitação de criação de empregos, desenvolvimento social e 

finalmente o crescimento econômico. 

Segundo Mellor (2012), para tentar atingir estes objetivos, a cooperativa de 

Rochdale desenvolveu os seguintes princípios:  

 

1) a loja é aberta a todos;  

2) a loja cobra preços ordinários de mercado;  

3) a loja somente recebe em dinheiro e não proporciona crédito;  

4) a loja distribui dividendos em proporção às compras;  

5) cada membro deve ter uma ou mais ações e receber juros sobre elas; 

6) todos são iguais em poder de voto, mesmo que tenha mais ou menos ações; 

7) a loja vende artigos genuínos que são o que professam ser;  

8) a loja tem um administrador e conselho ativo honestos; e  

9) a sociedade insiste em auditoria e inventário eficientes.  
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Com o passar do tempo estes princípios necessitaram uma recodificação e 

foram a gênese dos definidos em 1937 e revistos em 1966 (ZEULI; CROPP, 2004) 

pela International Cooperative Alliance (ICA):  

 

1) participação aberta e voluntária;  

2) controle democrático por seus membros;  

3) participação econômica dos membros;  

4) autonomia e independência;  

5) educação, treinamento e informação;  

6) cooperação entre cooperativas e  

7) cuidar da comunidade.  

 

Além destes princípios, nota-se uma influência política muito grande na gênese 

do cooperativismo. Gide (1931) acreditava na necessidade de uma profunda 

reorganização social, com o objetivo de perda da característica política do estado em 

prol do econômico, transformando o Estado em uma grande cooperativa de 

cooperativas. Jossa (2005) acredita que a ideia original de Gide tenha raízes 

profundas na formação dos princípios cooperativistas através de princípios que 

remontam ao comunismo como a noção de união de classe operária, distribuição de 

recursos e cooperação integral. Birchal (1997) interpreta a filosofia de Gide como um 

capitalismo às avessas, em que a participação por cotas, que simboliza o princípio 

de livre adesão cooperativa, faria com que paulatinamente o cooperativismo de 

consumo transformasse a sociedade, usando o capital para “comprar” o capitalismo 

por dentro. 

Birchall (2005) atesta que a partir de 1980 o processo de revisão dos princípios 

foi feito não mais de forma unilateral pela ICA e sim de forma mais democrática, em 

várias levas. Esta última revisão foi iniciada nos anos 80 e somente em 1995 o novo 

conjunto de princípios foi promulgado (ZEULI; CROPP, 2004), desta vez juntamente 

com dois conjuntos de valores (básicos e éticos) que seriam a base deles. No 

primeiro bloco de princípios, encontram-se os princípios políticos (liberdade, 

igualdade e solidariedade) e os princípios éticos (honestidade, abertura, 

responsabilidade social e cuidado para com os outros). No bloco de valores de 

segunda instância tem-se a democracia, equidade, ajuda e dependência mútuas. 
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Ilha (2005) desenvolve um quadro comparativo compreensivo a respeito das 

modificações nos princípios cooperativistas ao longo do tempo: 

 

Quadro 1 – Princípios cooperativistas de 1844 a 1995 

ROCHDALE 1844 
CONGRESSO DE 

1937 

CONGRESSO DE 

1966 

CONGRESSO DE 

1995 

Adesão livre Adesão livre Adesão livre 
Adesão voluntária e 

livre 

Gestão 

democrática 
Gestão democrática Gestão democrática 

Gestão democrática e 

livre 

Retorno pro rata 

das operações 

Juros limitados ao 

capital 

Taxas limitadas de 

juros ao capital 

Participação 

econômica dos 

membros 

Juros limitados ao 

capital 

Retorno proporcional 

às operações 

As sobras eventuais 

pertencem aos 

cooperados 

Autonomia e 

independência 

Vendas a dinheiro 
Neutralidade política e 

racial 

Neutralidade social, 

política, racial e 

religiosa 

Educação, formação e 

informação 

Educação dos 

membros 
Transação a dinheiro 

Ativa cooperação entre 

as cooperativas nos 

planos local, nacional e 

internacional 

Intercooperação 

Cooperativização 

global 

Desenvolvimento do 

ensino em todos os 

seus graus 

Constituição de um 

fundo para a educação 

dos cooperados e 

público em geral 

Interesse pela 

comunidade 

Fonte: Ilha (2005) 

 

Estes princípios são o principal motivo para o movimento cooperativista ter se 

alavancado de forma tão bem sucedida, mesmo sem contar com os ajustes 

posteriores aos iniciais. Mladenatz (1933) afirmou que os princípios de Rochdale se 

provaram bem fundamentados, uma vez que mesmo após meio século de 

estabelecimento dos princípios cooperativos, numerosas cooperativas haviam sido 

criadas praticamente como cópias daquela com excelentes resultados. Martin et al. 

(2012) demonstram que após a definição destes princípios, a Europa, berço das pré-

cooperativas e subsequentes cooperativas, nota um crescimento enorme não 
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somente no número de novas cooperativas bem como nos diversos tipos de 

experimentações nos séculos 19 e 20 de novos ramos de cooperativas que se 

mostraram especialmente duradouras. Lafleur (2013) acredita que é a transformação 

de meros valores em princípios bem estabelecidos e lastreados nos conjuntos 

básico e ético que faz com que as cooperativas consigam hoje por em prática sua 

visão de desenvolvimento. 

Desta forma, Béland (1977) define a cooperativa como uma forma de 

organização voluntária de pessoas enquanto seres humanos em igualdade para 

defender seus interesses econômicos. Dunn (1986) adverte que no princípio do 

movimento cooperativista havia pouca distinção nos princípios e valores entre o que 

definia uma cooperativa e o postulado sobre a forma de sua administração nos 

princípios básicos. Birchall (1997), por sua vez, baseia sua visão econômica do 

cooperativismo em valores de autonomia, solidariedade, democracia e igualdade e 

faz uma crítica a respeito do equilíbrio que a cooperativa precisa manter entre estes 

princípios (BIRCHALL, 2005). Martin, Molina e Lafleur (2008) acreditam também que 

é por meio da noção de equilíbrio entre os valores fundamentais que se permite 

compreender a importância da abordagem cooperativa, e, por conseguinte, do 

equilíbrio entre o ideal e a prática. Skurnik e Vihriälä (1999) identificam uma possível 

brecha entre a força preconizada pelo movimento cooperativista e sua fraqueza 

quando confrontada pela prática e teorizam que esta é resultante da crise de 

imagem e identidade e da falta de reconhecimento (próprio e do mercado) de sua 

forma de negócio. Hagen (2005) reconhece que é através desta brecha entre os 

valores e princípios e a realidade legal que faz com que muito do potencial 

cooperativista seja subutilizado. 

No entanto, é preciso compreender que ainda em seu princípio, as 

cooperativas foram formadas dentro de um contexto no qual somente parte dos 

princípios contidos nas ideias dos primeiros cooperativistas permanece, mas que 

desde então oferece espaço para reorientação dentro destes princípios quando 

necessária. Birchall (2005) afirma que historicamente foram diversas vezes feitas 

modificações nestes princípios e valores, em especial nas últimas décadas, em que 

tais alterações foram feitas de modo formalizado em reuniões internacionais do 

movimento, o que finalmente é um argumento para a compreensão de que as 

mudanças atuais não são uma digressão dos princípios originais e sim uma 

reorganização dos mesmos dentro do campo semântico-ideológico do 
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cooperativismo. Martin et al. (2012) reconhecem a utopia e o idealismo como 

inspiração do movimento cooperativista, mas também admitem que o diálogo entre o 

idealizado e a prática é essencial, como em todo movimento.  

Esta lógica segue o já pleiteado por Dunn (1986) que assegura que há uma 

disparidade nos princípios cooperativistas, os quais, segundo ele, não se tratam 

todos de princípios reais, sendo que alguns são na verdade práticas que suportam 

os princípios, mas não deveriam ser tomados como tais. Ele afirma que é possível 

demonstrar que alguns dos supostos princípios na verdade são práticas e 

manifestações operacionais somente. Dunn et al. (1987, p. 14) afirmam que, em sua 

visão, um princípio cooperativo é: 

 

[...] uma doutrina ou princípio fundamental e imutável que define e identifica 

características distintas da organização cooperativa [...] Através de seu conjunto 

de princípios fundamentais é que uma cooperativa é separada de todas as outras 

formas de negócios”. 

 

A análise dos princípios cooperativos, juntamente com a prática destes, é a 

base de muitas das definições para a cooperativa. Baarda (2006) demonstra que 

diversas definições encontraram espaço na história do cooperativismo, sejam estas 

mais amplas ou focadas em aspectos mais particulares. Em outro viés, Royer 

(1992), argumenta que apesar de toda e qualquer discussão sobre cooperativismo 

cair na armadilha de somente citar os princípios e valores como base do 

cooperativismo, finalmente acaba-se por colocá-los em um pedestal, o que acabaria 

por cegar a compreensão e não permitir uma análise mais criteriosa dos mesmos. 

Royer (1992), por outro lado, acredita positivamente que em meio a tantas definições 

– tanto amplas quanto restritas – é que se situa a flexibilidade de práticas tão 

necessária para o bom desenvolvimento das cooperativas. 

Pode-se notar, em especial se comparando as modificações históricas como 

resumido no quadro de Ilha (2005) que os princípios cooperativistas têm se tornado 

cada vez mais amplos e genéricos (seguindo esta tendência de flexibilização) tendo 

impacto na diminuição do peso dos quesitos sociais e na perda do peso da decisão 

do indivíduo em prol das genéricas “autonomia e independência”. Isto é, os 

princípios estão alcançando as modificações empreendidas nas cooperativas neste 

último século, transformando-as e trazendo-as cada vez para mais próximo das 
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firmas tradicionais. Santos (2003) nota uma divergência entre os princípios e as 

ações tomadas pelas cooperativas, muitas vezes em decorrência de alterações 

externas a estas, que ficaram impotentes. Assim, as cooperativas deixam de lado 

seu viés social e de preocupação com a necessidade de seus cooperados em 

detrimento de posicionamento de mercado tendo em mente somente os 

componentes produtivo-econômicos de suas atividades. 

Finalmente, conforme expressado por Skurnik (2002), por mais que os 

princípios cooperativistas estejam bem sedimentados e unificados, há diferenças 

consideráveis entre as cooperativas dependendo do país onde se encontram, o que 

faz com que o estudo das cooperativas necessite levar a localidade das mesmas em 

consideração. 

No próximo item, estudam-se as formas de classificação da cooperativa 

enquanto forma de negócio, de que formas a cooperativa se diferencia de demais 

tipos de negócios e que definições econômico-produtivas são empregadas neste 

trabalho. 

 

 

2.2. A cooperativa enquanto empresa 

 

 

O status jurídico diferenciado das cooperativas na maioria dos países leva a 

problemas de classificação quanto ao seu fim, em especial no que tange aos lucros 

ou sobras e na forma com que o valor agregado pela cooperativa se transforma em 

capital que se mantém nela mesma e/ou é repassado aos cooperados. Assim, 

historicamente surgiram estudos com o objetivo de estabelecer uma teoria da 

cooperativa, que reuniria conceitos de gestão, socioeconômicos e de modelagem 

matemática, entre outros, para compreender a situação indefinida da cooperativa. 

Contudo, desde o início do movimento cooperativista, preocupou-se em delimitar as 

diferenças entre cooperativas e firmas tradicionais, visto que sua atuação, mesmo 

que motivada por filosofia diferente e caracterizada por uma estrutura de capital 

radicalmente fragmentada, utilizava finalmente os mesmos métodos capitalistas 

(LUXEMBURGO, 2013). 

A maior parte dos estudos que visam alcançar esta teoria foi desenvolvida nos 

Estados Unidos, o que faz sentido de acordo com o postulado por Ortmann e King 



18 
 

(2007), que demonstram que apesar do relativo sucesso do cooperativismo ao redor 

do mundo, é na América do Norte (e na Europa em menor parte) que as 

cooperativas são mais bem sucedidas, e, portanto mais bem cobertas por estudos 

acadêmicos. 

De acordo com Torgerson (1987), diversos estudos foram desenvolvidos nos 

Estados Unidos desde a década de 1940, formando a base dos estudos do 

cooperativismo atual. Primeiramente, cita Emelianoff (1942) como precursor da 

teoria econômica da cooperação, seguido de Robotka (1947) e Phillips (1953). 

Torgerson também cita outros autores que se propuseram a discutir e refinar os 

modelos anteriores, como Helmberger e Hoos (1962), Helmberger e Youde (1966), 

Royer (1978) e Ladd (1982). 

Hansmann (1987) afirma que a pesquisa sobre economia em organizações 

com fins não-lucrativos e cooperativas teve seu início de forma mais séria nos anos 

70, o que coincide com a mudança de status e importância das mesmas que já 

anteriormente eram mais focadas em trabalhos de caridade e ao fim de algumas 

décadas se transformaram em empresas “coletivas” de tamanho consideravelmente 

grande.  

O surgimento da cooperativa moderna se deu pela necessidade de fomentar 

uma forma alternativa de atividade cuja estrutura não seja baseada na propriedade 

de capital (SKURNIK, 2002), o que é esclarecido anteriormente por Desroche 

(1976), que arrazoa que a cooperativa – ao menos do ponto de vista do cooperado – 

não tem por objetivo a maximização da propriedade do capital, uma vez que esta 

não propicia nenhum aumento no poder de decisão e consequentemente controle 

via voto. Barton (1989) sintetiza que na essência uma cooperativa é uma empresa 

cujo controle e propriedade sejam exercidos pelo usuário e que distribua os 

benefícios equitativamente e proporcionalmente em função do volume de 

transações. 

Hansmann (1999), por sua vez, cita alguns principais contextos para o 

surgimento de uma cooperativa: quando há uma situação de ponderação entre 

enfrentar o mercado como indivíduo ou através de intermediários, quando há 

políticas contrárias à formação de oligopsônios nas quais há oportunidades de 

surgimento de cooperativas ou ainda desenvolvimento de tecnologias que permitam 

maior divisibilidade de tarefas ou contato direto com consumidores/fornecedores que 

de outra forma necessitariam da mediação de uma cooperativa. 
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Este raciocínio é complementado por Lacroix (2001) ao dizer que o 

cooperativismo tem como propósito servir de alternativa aos excessos do 

neoliberalismo e da globalização, e é em relação ao surgimento destes movimentos 

que Martin et al. (2012) asseveram o ideal cooperativo como a contraparte 

econômica do conceito antropológico da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, amparado por Stratford (2008) que equipara o cooperativismo a uma 

espécie de democracia econômica. 

Em relação à natureza da cooperativa, Emelianoff (1942) acreditava que devido 

à enorme diversificação das cooperativas – que segundo ele seria praticamente 

infinita – faz com que não se possa abstrair um modelo e consequentemente 

nenhuma definição universalmente aceita de cooperativismo ou uma forma 

insuperável de classificar este gênero. Contudo é possível seguir o raciocínio da 

diferenciação entre cooperativas e outras formas de negócios. Laidlaw (1974) 

argumentava que o que diferencia as sociedades cooperativas de outras tipologias 

de negócios é a identificação completa dos fatores componentes de propriedade, 

controle e uso de serviços e o fato de que em outros negócios estes três geralmente 

se encontram separados, quando em uma cooperativa é o mesmo grupo de pessoas 

que faz este papel. 

Helmberger e Hoos (1962), afirmaram que a cooperativa não se encaixa no 

perfil tradicional da firma por causa de sua natureza verdadeiramente cooperativa, já 

que se trata de uma empresa sem fins lucrativos a serviço de seus cooperados. 

Contudo, classificar a cooperativa no oposto terceiro setor aparenta estar fora de 

eixo, uma vez que as definições mais aceitas de terceiro setor apontam para o 

objetivo de bem estar social em vez de econômico (HUDSON, 2004), filantrópico e 

voluntário (CARDOSO, 2000), em clara dissonância com o enfoque mais propenso 

ao contexto econômico das cooperativas atuais. Helmberger e Hoos (1962) 

obviamente não tinham como prever as modificações na forma de organização de 

estrutura de capital das firmas tradicionais atuais para tão imediatamente descartar 

uma comparação das mesmas com as cooperativas atuais. 

Por outro lado, de acordo com Coley (2000), há uma dicotomia entre dois tipos 

teóricos de cooperativas, em que o primeiro, de cunho mais comunista, considera 

seu objetivo a construção de um grupo e sistema socioeconômico e o segundo, de 

cunho mais capitalista, se considera somente como uma organização econômica. 

Este raciocínio se fundamenta na lacuna entre organismos totalmente estatizados e 
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totalmente privados (STRATFORD, 2008), dentro da qual se encaixa a cooperativa, 

ao oferecer bens e serviços ao interesse coletivo, porém motivada por interesses 

econômicos. Vieira e Borsatto (2010) contribuem para a compreensão desta 

dicotomia na natureza da cooperativa ao afirmar que mesmo não tendo o objetivo 

final de produzir lucro para si, ela tem sim um objetivo econômico claro em relação 

aos seus cooperados, e que por este motivo, encaixar a cooperativa em uma OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) se torna incorreto. 

Esta situação indefinida é estudada também por Levi (2005), que discute a 

relação entre as características de não lucratividade de cooperativas baseada nos 

pilares de indivisibilidade das reservas, processo de extinção e proporcionalidade do 

montante de transações entre cooperado e cooperativa durante a divisão de sobras 

ou prejuízos. Neste estudo, ele reforça que a teoria econômica diferencia 

organizações com e sem fins lucrativos pela característica de restrição integral de 

não distribuição de sobras ou lucro e que as cooperativas se encontram numa 

situação intermediária, o que é fonte de controvérsia. 

Maddocks et al. (2007) argumentam que os três pontos básicos de 

diferenciação entre uma cooperativa e um negócio tradicional são o modelo de 

propriedade (influenciado pela dualidade de natureza associativa e de negócios), a 

estrutura de financiamento (incluindo a ausência de ações negociáveis que 

diminuem a visibilidade externa da cooperativa) e seus propósitos sócio-econômicos.  

Dunn (1986) argumenta que a análise de uma cooperativa – bem como 

qualquer outra empresa – se dá através da identificação dos quatro tipos básicos de 

interessados (stakeholders) encontrados em uma organização. Estes tipos, segundo 

ele, seriam os interesses dos clientes (usuários), dos proprietários, controladores e 

empregados. Este conceito é  revisitado por Stratford (2008), que argumenta que a 

base democrática e econômica da cooperativa se caracteriza na quádrupla 

participação na propriedade, poder, utilização e resultados. Para Dunn (1986) o fato 

de o cooperado acumular os papéis de cliente, proprietário e controlador faz com 

que ele seja o cerne da cooperativa. Neste cenário onde o cooperado desempenha 

concomitantemente diversos papeis é que emerge a teoria da agência e suas 

distorções (JENSEN; MECKLING, 1976; SEGATTO-MENES; ROCHA, 2005). 

Assim, para as análises propostas neste trabalho, será empregada a 

compreensão da cooperativa enquanto empresa, sem considerar diferenças entre 

cooperativas e não cooperativas. Esta conceptualização não é recente e remonta a 
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Robotka (1947) que afirma que na época já era comum a aceitação de que as 

cooperativas são empresas como qualquer outra era usual, apesar de não contar 

com as mesmas especificações de empresas tradicionais. Laidlaw (1974) 

demonstrou que a busca pela eficiência fez com que cooperativas empreguem 

estratégias similares e frequentemente imitem outras formas de negócio, 

aumentando a nebulosidade desta fronteira intergrupos.  

Hansmann (1999) advoga que as cooperativas não são acidentalmente uma 

forma limitada de organização, mas uma forma distinta, contudo quase tão complexa 

quanto negócios tidos como tradicionais. O autor também questiona que a distinção 

clássica entre cooperativas e empresas comuns por meio do argumento de que a 

propriedade de capital já não faz sentido como divisor, uma vez que empresas 

tradicionais também podem ser baseadas em capital externo, o que faz de sua 

estrutura e governança semelhantes às das cooperativas, sem, no entanto, dar às 

primeiras o mesmo status das últimas.  

Obviamente, Hansmann (1999) tem em mente um conceito econômico, 

contando somente com leve nuance de sociologia, corroborando com o advertido 

por Schumpeter (1954), em que a separação entre sociologia e economia criou uma 

fenda nos conceitos a respeito de organizações entre as duas ciências. Assim, 

persistem diferenças na tipificação do que é um organização, sobretudo no que 

tange à orientação de ação econômica (WEBER, 1978; GRANOVETTER; 

SWEDBERG, 2011). Por fim, Smelser e Swedberg (2005) também advertem que a 

literatura em sociologia a respeito de organizações no mercado é bem menor que a 

econômica e, por este motivo, predominam explicações econômicas para as 

organizações presentes neste trabalho. 

Finalmente, as cooperativas trabalham de forma similar às empresas 

tradicionais, enfrentam dificuldades análogas e buscam a reprodução, ampliação e 

acumulação de capital de forma semelhante (ONOFRE; SUZUKI, 2009). Assim, a 

forma com que o mercado as trata e enxerga é similar, o que para os critérios 

escolhidos posteriormente nos itens relativos à avaliação de desempenho financeiro 

e estrutural se mostra adequado.  
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2.3. Cooperativas no Brasil 

 

 

De acordo com o relatório “Evolução do Cooperativismo no Brasil” 

(DENACOOP, 2006), a primeira cooperativa formalizada no Brasil foi criada em 1844 

e o primeiro exemplo de sucesso do cooperativismo em solo nacional foi o da 

Cooperativa de Funcionários Públicos de Ouro Preto, formada em 1889. Contudo, 

experiências anteriores, como a do francês Jean Maurice Faivre, que fundou uma 

sociedade cooperativa no interior do Paraná em 1847 (SANTOS, 1998) e o 

surgimento de associações baseadas nas caixas de crédito de Raiffeisen (SOUZA, 

1990; SERRA, 1995; COOPESP, 2006), demonstram que as ideias cooperativas 

europeias não tardaram a florescer no Brasil. 

Em consequência das primeiras tentativas cooperativistas no país, a 

constituição federal já em 1891 previa a possibilidade de associação e sindicatos 

(DENACOOP, 2006) e em 1907 foi promulgado o decreto no 1637 que regulava 

certas atividades associativas. Contudo, a intervenção governamental caracterizada 

se dá na década de 1930, período de crise mundial do mercado do café – principal 

produto de exportação do Brasil – com o decreto no 22.239, que previa a associação 

em cooperativas de pessoas (e não somente cotas de capital, como anteriormente), 

além de subsídio para a formação das mesmas na forma de isenções de impostos.  

Serra (2013) acredita que este período foi marcado pela modificação do 

cooperativismo enquanto movimento próprio em direção a um instrumento de ação 

econômica governamental, fazendo do cooperativismo um motor da industrialização 

nacional ao converter, ao menos temporariamente, a política agroexportadora em 

produção para o consumo interno. Campos (1998) corrobora o argumento de Serra, 

ao afirmar que durante este período, o governo definiu uma política específica para 

este setor, buscando a autossuficiência de alimentos para o mercado interno. 

Em 1967, com a criação do Conselho Nacional de Cooperativismo, o governo 

deu continuidade à sua política de cooperativismo, desta vez mais centralizada, em 

pleno regime militar. Em 1970 se seguiu com a fundação da Organização das 

Cooperativas Brasileiras (OCB), que, em consequência das restrições 

implementadas pelo governo e programa de corte de isenções, iniciava um processo 

de autogestão (OCB, 2012), porém debaixo da ingerência estatal. No ano seguinte, 
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em 1971, é promulgada a Lei do Cooperativismo, que finalmente oficializa o 

dispositivo legal para o funcionamento de cooperativas no Brasil (Política Nacional 

de Cooperativismo) e seu regime jurídico, no entanto, mantendo ainda o controle 

governamental através da ligação do governo com a OCB. Serra (2013) acredita que 

esta lei foi inovadora principalmente ao permitir ao cooperativismo se redefinir em 

um modelo empresarial de acordo com o desenvolvimento capitalista. 

Finalmente, com o término do período militar e a com a promulgação da nova 

constituição federal, em 1988, o cooperativismo brasileiro conquista sua 

independência, tendo sua autogestão garantida por lei. Apenas o ramo de 

cooperativas de crédito se mantém sob a tutela governamental (Banco Central), 

devido à sua natureza financeira, que tem por objetivo a manutenção e fiscalização 

do sistema financeiro brasileiro (DENACOOP, 2006). Há ainda leis em tramitação 

que visam à substituição e complementação da Lei do cooperativismo em vigência, 

além de diversas leis estaduais que regulamentam a atividade de cooperativas em 

alguns estados. 

Quanto à tipificação, em geral, as primeiras cooperativas brasileiras foram 

cooperativas de consumo, formadas pela união de organismos de classes 

(funcionários, militares, profissionais), da mesma forma com que a cooperativa 

pioneira de Rochdale. Estas se concentraram no sudeste e sul do Brasil, mas 

tiveram queda acentuada a partir dos anos 1960, com o advento dos grandes 

supermercados. 

Ainda segundo DENACOOP (2006), é ainda no século XIX que começam a 

surgir as cooperativas agrícolas no Brasil, com a fundação da Società Cooperativa 

dele Convenzioni Agricoli, em 1892, no interior de São Paulo. Este setor, que se 

beneficiou das novas fronteiras de plantio e aumento de oferta de mão-de-obra mais 

qualificada devido ao aumento de imigração europeia e asiática, obteve sucesso e 

rapidamente se alastrou para os estados vizinhos. Serra (1995) também aponta para 

o fato de que os imigrantes eram mais propensos a se associarem por enfrentarem 

um contexto social diferente, não falarem português e finalmente estarem à mercê 

de intermediários. 

Em Minas Gerais, as primeiras cooperativas agropecuárias surgiram por 

intermédio do governo do estado, na década de 1900, tendo por objetivo principal a 

diminuição dos intermediários na cadeia de produção agropecuária, que dificultava a 

comercialização do café, um dos principais produtos do estado (COOPESP, 2013). 
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Minas Gerais também foi inovador ao promover diversos incentivos, principalmente 

na forma de incentivos fiscais (DENACOOP, 2006). 

Quanto à região sul do Brasil, Serra (1995) indica uma forte correlação entre as 

colônias de agricultores imigrantes e a formação de cooperativas, em especial no 

Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo o autor, a função da cooperativa em seu 

princípio era não somente de permitir uma integração econômica dos cooperados ao 

sistema de produção local bem como de servir de centro à comunidade. Serra cita 

ainda 11 cooperativas agropecuárias de formação em colônias de imigrantes no 

Paraná, algumas delas hoje de grande porte no cenário brasileiro. 

No Paraná, o controle sobre as cooperativas começa em 1932, com a lei 

estadual no 32, que regulamentava o comércio e a indústria do estado (OCEPAR, 

2006) e em seguida em 1938, quando o estado promulga o decreto no 581, baseado 

no decreto federal no 22.239, que obrigava o registro  das cooperativas em 

instalação ou já instaladas. 

O crescimento das cooperativas na região Sul foi principalmente alavancado 

pelo estímulo governamental, através da Comissão da Organização de Cooperativas 

de Produtores de Mate (COCPM) e do Instituto Brasileiro do Café (IBC). Estas duas 

culturas tiveram sua participação fortemente diminuída na economia do estado 

devido à intensa intervenção governamental e o estabelecimento da Argentina como 

grande produtor no caso do mate (OCEPAR, 2006) e crescimento desgovernado 

com fundação de várias cooperativas concorrentes nas mesmas áreas, 

administração não profissional, aviltamento de preços, superprodução de café e 

modificação para outras culturas e lavouras no caso do café.  

Segundo Serra (2013), mais recentemente, o café também se viu diminuído no 

Paraná pelo estímulo ao deslocamento de sua produção para Minas Gerais e pelas 

fortes geadas nos anos 70 que praticamente destruíram aquelas lavouras. Serra 

(1995) ainda cita que da primeira leva de cooperativas de café, nenhuma sobreviveu 

e as que existem surgiram num período posterior, após a criação do IBC. Serra 

considera também a manutenção e aumento da produção rural no sul do Brasil como 

consequência de suas características intrínsecas.  Pereira e Gimenes (2008) 

também acreditam que a região sul do Brasil, em especial o Paraná, reúne as 

qualidades tidas como necessárias para o desenvolvimento de cooperativas locais, 

além de ter um mercado de consumo próprio e estar próximo a grandes centros 

como São Paulo que facilita a produção e seu escoamento. 



25 
 

De forma mais geral, dados da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB, 2012), demonstram que mais de 6.500 cooperativas estão atualmente em 

operação no Brasil, com mais de 10 milhões de associados e cerca de 300 mil 

funcionários. Dentro do cenário cooperativo brasileiro há um destaque para o setor 

produtivo, com crescimento de 1,9% das exportações brasileiras em 2005, para 

2,4% em 2011 e que é indiretamente responsável pela manutenção de uma balança 

comercial positiva do país, impactando apenas 0,2% das importações em 2011. 

Entre as cooperativas brasileiras, as agropecuárias respondem por 23% de 

todas as cooperativas. Além disso, estas cooperativas têm apenas 10% dos 

associados registrados no Brasil e 49% dos empregos diretos gerados. A região 

Sudeste do Brasil lidera o número total de cooperativas no país, com 34%, seguido 

pelo Nordeste (26%) e Sul (18%). O número de cooperativas nacionais teve um 

crescimento de 56% entre 1994 e 2010, mas o setor agrícola se manteve 

praticamente inalterado – tendo o menor número de cooperados em 2004 (1.398) e 

o maior em 2002 (1.624) – e o número de associados aumentou em 308% em 

relação ao mesmo período. As cooperativas agropecuárias também são 

responsáveis por 97,3% das exportações de todas as cooperativas brasileiras, com 

39,3% das exportações desses produtos originados do complexo de produção de 

cana de açúcar / álcool, 25,6% do complexo da soja, 16,9% de produção de carne, 

9,2% do café, chá e especiarias e o restante dividido entre cereais, leite e produtos 

lácteos, produtos vegetais, algodão e frutas (OCB, 2012). 

 

 

2.4. Gerência de operações 

 

 

A existência e manutenção de uma empresa ou organização têm como objetivo 

servir aos seus stakeholders, por meio tanto de seus valores e visão, bem como da 

geração de retorno financeiro e desempenho competitivo. Isto é, a própria gênese e 

sobrevivência de uma empresa dependem deste objetivo multifacetado. 

A complexidade das atividades de uma empresa bem como as dificuldades que 

esta enfrenta para alcançar seus objetivos são o grande motivador para o 

surgimento da Gestão de Operações (MINTZBERG, 1993). O objetivo e motivação 

da Gestão de Operações é assegurar o alcance dos objetivos da empresa por meio 
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do uso eficaz de seus recursos e dos mecanismos de decisão (HAYES et al., 2005; 

HUCKMAN; ZINNER, 2007; SLACK; LEWIS, 2008).  

Este novo paradigma, decorrente do novo papel da Gestão de Operações 

imbuído de responsabilidade, ultrapassa a mera coordenação de chão de fábrica, 

fazendo com que a estratégia chegue a todos os departamentos de uma empresa 

(HAYES, 2000). Para Slack et al. (2010), a função produção (e, por conseguinte, a 

gestão de sua operações) é essencial e central na vida de qualquer empresa, 

mesmo que a compreensão do que é esta „operação‟ varie de acordo com cada 

negócio. Se a „operação‟ é a atividade principal da empresa – isto é, sua razão de 

ser – todas as áreas, por mais que sejam importantes, precisam manter estreita 

ligação com a gestão de suas operações, da qual dependem para funcionar 

(BROWN; BESSANT; LAMMING, 2013). Desta maneira, a área de produção das 

empresas tem sentido uma enorme pressão resultante de sua recolocação como 

cerne estratégico e como forte aliado contra a concorrência, por meio da qual se 

avaliam continuamente os sistemas de gestão de produção bem como seus 

contextos (FUSCO; SACOMANO, 2010). 

Assim, a Gestão de Operações é basicamente uma das funções mais 

importantes desempenhadas por uma empresa, tendo seu papel atual sido 

amplamente investigado (DANGAYACH; DESHMUKH, 2001; VISICH; 

KHUMAWALA, 2006; STEENKAMP, 2010). Historicamente, contudo, a Gestão de 

Operações teve escopos de estudos variados. Visich e Khumawala (2006) acreditam 

que no fim dos anos 1960 – e principalmente nos anos 1970 – o foco da 

compreensão a respeito da produção mudou, passando de um modelo até então 

focado em suas capacidades descritivas e funcionais para uma abordagem de 

modelização mais técnica. 

Apesar desta mudança, acredita-se que a área de Gestão de Operações pode 

estar paulatinamente perdendo sua direção unificada (VISICH; KHUMAWALA, 2006; 

STEENKAMP, 2010), ao se dedicar a diversos desdobramentos teóricos diferentes, 

tais como a gestão de serviços, operações em nível internacional, dentre outros. Tal 

crença pode ser motivada pela divisão dos estudos em diversos campos (pesquisa 

operacional, gestão de produção e engenharia industrial) separados em países 

como os Estados Unidos, enquanto em outros como no Brasil, estejam abrigados 

sob um conceito mais amplo de produção que congrega estes campos. Outros 

autores veem nesta mudança de direcionamento um fortalecimento na 
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internacionalização e ganho de participação das empresas, como Paiva e Hexsel 

(2005), que creditam, ao menos em parte, à Gestão de Operações pelo sucesso em 

processos de internacionalização empresarial.  

De toda forma, a Gestão de Operações é a grande responsável pelo 

gerenciamento das múltiplas interfaces presentes na empresa e na coordenação das 

ações empreendidas (KRAJEWSKI; RITZMAN, 2004). Neste intuito de garantir o 

sucesso e sobrevivência da organização é que surgem os diversos estudos a 

respeito de estratégias e gestão das operações, bem como áreas afins, como a 

gestão de projetos, a gestão de cadeias de suprimentos, planejamento de fabricação 

e sistemas de controle que compreendam todas estas funções. Para Visich e 

Khumawala (2006), os dois marcos que funcionam como a espinha dorsal de tais 

estudos são o paradigma lean, cujo propósito principal é a melhoria global da 

produção através do seu enxugamento e confiabilidade, e a TQM (Total Quality 

Management), cuja finalidade é a excelência do negócio em todos os seus aspectos. 

Portanto, a necessidade de compreender o papel estratégico das operações e 

o seu alcance em termos de produtividade, inovação, know how administrativo e 

desempenho passa pelo estudo dos fatores produtivos estruturais de cada negócio. 

Desta forma, cada um dos fatores produtivos é visto como um “fator de sucesso 

chave” (KETELHÖHN, 1998), gerenciado pela empresa, que permite que seu 

negócio se diferencie e alcance melhor desempenho por intermédio de seu melhor 

uso. Isto é, compreende-se que o direcionamento, posicionamento e atuação, por 

meio da mensuração e extração de valor de tais fatores são essenciais para a 

lucratividade dos negócios (RUUSKA; VARTIAINEN, 2003; HARUN; MAHMOOD, 

2012). 

A Gestão de Operações é ainda mais importante para as cooperativas 

agropecuárias. O ramo de negócios agropecuário, cooperativo ou não, sofre de 

riscos adicionais, se comparado com outros setores produtivos, diretamente ligados 

à sua dependência de recursos naturais, clima e pragas, muitas vezes com 

baixíssima potencialidade de previsão (DICKINSON; RAMASESHAN, 2004). O 

subgrupo cooperativo, além destes riscos naturais, enfrenta graves problemas 

relacionados a maiores custos de transação, coordenação e comunicação (GRAY; 

KRAENZLE, 2002; ORTMANN; KING, 2007; KING et al., 2010) que empresas não 

cooperativas, todos direta ou indiretamente ligados à função produção e Gestão de 

Operações. 
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Por fim, a gestão dos fatores estruturais produtivos em cooperativas 

agropecuárias se mostra como um grande desafio para gestores e pesquisadores, 

devido à sua estrutura cada vez mais complexa (NG; SIEBERT, 2009; HARRISON; 

NG, 2011), à possibilidade real de cumprir com sua função cooperativa básica e ao 

potencial de geração de renda para o cooperado, recursos e crescimento para a 

cooperativa e benefícios para o segmento em nível nacional e internacional 

(VERMEULEN; COTULA, 2010). 

 

 

2.5. Desempenho econômico-financeiro e fatores estruturais 

 

 

Após o impacto da pesquisa de Hendrikse e Van Oijen (2002), na qual foi 

afirmado não haver literatura disponível a respeito de diversificação em 

cooperativas, diversos trabalhos surgiram com o objetivo de suprir esta lacuna 

(FERREIRA; BRAGA, 2004; SOUZA; BRAGA, 2007; RITOSSA; BULGACOV, 2009). 

Contudo, é compreensível não haver trabalhos definitivos, visto que o 

cooperativismo é muito mais ligado à estrutura de capital, filosofia do movimento e 

participação dos cooperados do que a ligação com o tipo de negócio propriamente, o 

que acaba por impossibilitar um estudo pormenorizado entre estes dois universos 

(diversificação e cooperativismo). 

Assim, resta à academia entender o impacto dos fatores produtivos e 

estratégias de diversificação conforme o ramo de atuação das cooperativas. Para 

possibilitar a análise destes fatores, no ramo agropecuário, foram utilizados os 

seguintes passos: a) revisão de construtos encontrados na literatura; b) seleção de 

construtos; e c) seleção de variáveis. 

No que tange às cooperativas de produção, e mais especificamente às 

agropecuárias, há uma grande variedade de estudos sobre a avalição econômico-

financeira de cooperativas e alguns destes fazem a ponte entre as várias estratégias 

de diversificação e avaliação de desempenho das cooperativas. Contudo, é também 

notável que a maioria destes trabalhos tem baixa qualidade, isto é, tratam-se de 

estudos de caso isolados com uma ou duas cooperativas, sem conclusões 

relevantes; com baixa capacidade de generalização; com metodologia pouco 

definida; ou finalmente com resultados por vezes questionáveis. Além disto, nota-se 
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uma duplicidade de publicações, quando o mesmo trabalho é publicado de mais de 

uma forma (trabalho acadêmico > apresentação em congresso > artigo). 

Para a busca de construtos e variáveis já utilizados em pesquisas prévias, 

foram utilizadas em sistemas de busca (Scielo, Scopus, Science Direct, etc.) as 

seguintes palavras-chave e suas traduções (em inglês, francês, espanhol e catalão) 

e variantes (cooperativa – cooperativismo, etc.): cooperativa, agronegócio, 

diversificação, verticalização, produção, estratégia, finanças, contabilidade, 

avaliação, economia, competitividade. Para melhor eficiência da busca, foram 

utilizadas em conjunto (termo1+termo2, termo1+termo3, termo2+termo3, etc.). Ao 

final da busca, foram encontrados mais de 1.000 artigos contendo os termos da 

pesquisa. Com a multiplicidade de pesquisas que contemplam o cooperativismo 

agropecuário, foi necessário fazer um afunilamento desta produção, demonstrada 

através de um quadro sinótico (Quadro 2). 

Para efeito de desenvolvimento do quadro, foi levada em consideração a 

primeira versão de cada trabalho, não importando o formato – isto é, múltiplos 

trabalhos provenientes da mesma pesquisa original foram citados no quadro 

somente uma vez. Outro aspecto levado em consideração neste quadro é que foram 

excluídos os trabalhos que não são ligados à realidade cooperativa brasileira ou que 

pertençam a outros ramos cooperativos (como o de crédito, etc.). Isto se deve ao 

fato de que as diferenças econômicas, históricas e principalmente legais e 

estruturais entre cooperativas brasileiras e estrangeiras e entre as cooperativas de 

produção de ramos diferentes dificultam a comparação direta, como foi feito com os 

trabalhos relacionados.  

Finalmente, para efeito de comparação, foi incluído no quadro o trabalho de 

Hendrikse e Van Oijen (2002), de maneira que se possa compreender o impacto 

deste estudo no surgimento de novas pesquisas. 

 

Quadro 2 – Produção relevante (Fatores produtivos estruturais e avaliação de 

desempenho) 

 

AUTOR(ES) ANO ASSUNTO 
PRINCIPAL 

TIPO DE 
PESQUISA 

VARIÁVEIS 

Cruz e Jentzsch 1984 
Aspectos 
econômicos e 
financeiros 

Pesquisa 
empírica 

Liquidez (geral, corrente, 
seca), margem 
operacional líquida, 
vendas, investimento, 
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endividamento, 
imobilização, capital de 
giro próprio / ativo. 

Bialoskorski 
Neto 
 

1998 
Economia, 
crescimento e 
estrutura de capital 

Revisão de 
literatura, 
análise 
econométrica, 
estudo de caso 

Economia dos custos de 
transação, Teoria da 
agência (custo de 
agência). 

Lazzarini, 
Bialoskorski 
Neto e Chaddad 
 

1999 
Ineficiência 
financeira 

Revisão de 
literatura 

Estrutura de capital, 
capitalização, decisões 
de investimento. 

Crúzio 1999 Falência Estudo de caso 

Número de cooperados, 
nível decisório 
(institucional, 
deliberativo, fiscal, 
funcional). 

Menegário 2000 
Avaliação 
socioeconômica 

Modelo Logit 

Participação em 
assembleia, sobras 
líquidas, grau de 
diversificação. 

Gimenes e 
Uribe-Opazo 
 

2001a 
2001b 

Previsão de 
insolvência 

Modelo Logit 

Modelos (Kanitz, Altman, 
Elizabetsky, Matias, 
Pereira), capital de 
terceiros/patrimônio 
líquido, passivo 
circ./capital de terceiros, 
liq. geral, sobra 
líq./vendas líq., capital 
circ. líq./ativo circ., giro 
sobre ativo líq. 

Hendrikse e 
Van Oijen 
 

2002 

Literatura sobre 
diversificação em 
cooperativas 
indisponível 

Bibliometria - 

Bialosrkorski 
Neto 
 

2002 
Estratégias e 
cooperativas 

Revisão de 
bibliografia e 
pesquisa 
empírica 

Cooperados, 
governança, fidelidade 
cooperativa, 
diversificação, networks, 
risco, fusões. 

Bressan, Braga 
e Lima 
 

2002 

Avaliação de 
estratégias 
financeiras em 
cooperativas de 
café 

Estudo 
multicaso 

Rentabilidade sobre 
vendas, retorno dos 
investimentos ativos, 
rentabilidade do 
patrimônio, giro dos 
ativos. 

Ferreira 2002 
Especialização e 
diversificação 

Estudo de caso 

Preço, comercialização, 
financiamento, 
assistência técnica, 
recebimento, distância 
da armazenagem. 

Santos 2002 
Geração de valor 
econômico 

EVA 

Estrutura de capital, 
custo de capital próprio, 
custo de capital de 
terceiros, investimento 
operacional, 
investimento em capital 
fixo. 

Ferreira e 
Braga 

2004 
Diversificação e 
competitividade 

Modelo Logit 
Diversificação, número 
de empregados, 
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 faturamento bruto, tipo 
de cooperativa, 
patrimônio total. 

Souza e 
Bialoskorski 
Neto 
 

2004 

Análise econômica 
e institucional de 
cooperativas de 
café 

Dados 
secundários 

Tempo de operação, 
risco (ao longo do 
tempo). 

Costa e 
Bialoskorski 
Neto 
 

2004 
Rating em 
cooperativas 

Proposta de 
metodologia 

Eficiência social, 
estratégia empresarial, 
eficiência empresarial, 
profissionalização, 
capital social, 
endividamento, 
autofinanciamento, 
liquidez, rentabilidade, 
solvência. 

Rodrigues e 
Guilhoto 

2004 
Estrutura 
produtiva, relações 
intersetoriais 

Dados 
secundários 

Índice de ligação 
Rasmussen-
Hisrchmann, tipificação 
da produção. 

Jerônimo, 
Fensterseifer e 
Silva 

2005 

Desempenho 
competitivo em 
cooperativas 
através de arranjos 
inter-
organizacionais 

Estudo 
exploratório 

Custos de transação, 
economias (escala, 
escopo, especialização), 
poder de barganha. 

Bialoskorski 
Neto e Chaddad 
 

2005 

Estrutura de 
propriedade e 
finanças (EUA vs. 
BRA) 

Pesquisa 
exploratória 

Ativo, receita 
operacional, número de 
cooperados, patrimônio 
líquido, sobras. 

Gimenes e 
Gimenes 
 

2006c Análise financeira Survey 

Necessidade líquida de 
capital de giro, 
tesouraria, longo prazo, 
capital de giro próprio, 
termômetro de situação 
financeira, ciclo 
financeiro. 
 

Jerônimo, 
Maraschin e 
Silva 
 

2006 Gestão estratégica Estudo de caso 

 
Inovação e aprendizado, 
dificuldades de gestão. 
 
 

Fajardo 2006 
Desenvolvimento 
agroindustrial 

Dados 
secundários 

Diversificação, 
verticalização. 
 

Bialoskorski 
Neto, Nagano e 
Moraes 
 

2006 
Avaliação 
socioeconômica 

Redes neurais 111 índices 

Souza e Braga 2007 
Diversificação 
concêntrica 

Estudo de caso 

 
Numero de cooperados, 
capital social, 
diversificação horizontal. 
 

Peixe e Protil 2007 Eficiência 
Análise 
envoltória de 
dados (DEA) 

Faturamento por 
cooperado, crescimento 
do quadro social, 
participação social, 
capital social por 



32 
 

cooperado, número de 
cooperados (ativo/total), 
participação em 
assembleia, faturamento 
por funcionário, rotação 
de pessoal, 
cooperados/funcionários, 
cooperados/técnicos. 

Bialoskorski 
Neto 
 

2007 
Desempenho 
econômico e 
participação 

Modelo Logit 

Área de atuação, 
número de cooperados, 
participação em 
assembleia. 

Carvalho 2008a 
Indicadores de 
avaliação de 
desempenho 

 

Liquidez (vários), 
rotação dos estoques, 
capital de terceiros (por 
ativo total, capital 
próprio), endividamento, 
imobilização, margem 
(bruta, operacional, 
líquida), giro (ativo 
operacional, ativo total), 
retorno (investimento, 
patrimônio líquido). 

Uliana e 
Gimenes 
 

2008 
Desempenho 
financeiro 

Economic Value 
Added (EVA) 

EVA 

Tondolo e 
Bitencourt 
 

2008 Recursos Estudo de caso 

 
Heterogeneidade, 
sustentabilidade e 
apropriabilidade de 
recursos internos. 
 

Serigati 2008 Fidelidade Estudo empírico 

Número de cooperados, 
faturamento total por 
cooperado, tempo de 
operação, índice 
Herfindahl-Hirschmann, 
área de atuação. 

Souza 2008 
Eficiência de 
escala 

Análise 
envoltória de 
dados (DEA) 
 

Insumos, produtos 

Pereira et al. 2009 Eficiência 

Análise 
envoltória de 
dados (DEA) 
 

Eficiência total, eficiência 
geral. 

Lopes 2009 
Indicadores 
socioeconômicos 
na gestão 

Estudo de caso 
múltiplo 

Patrimônio, liquidez 
(vários), endividamento 
(vários), lucratividade 
(vários), sobras líquidas, 
capital social, produção, 
agroindústria, recursos 
humanos, impostos. 

Spanevello e 
Dal Magro  
 

2009 
Diversificação nos 
negócios 

Dados 
secundários 

 
Número de cooperados, 
produtos, mercados 
(interno externo). 
 

Simioni et al. 2009 
Lealdade e 
oportunismo 

Survey 
Preço, atendimento, 
crédito, condições de 
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pagamento, cota-capital, 
confiança, 
produtos/serviços, 
qualidade, prazo, 
utilidade, assistência 
técnica, cultura. 
 

Ritossa e 
Bulgacov 
 

2009 
Estratégias de 
diversificação e 
internacionalização 

Survey 

Retorno operacional, 
número de cooperados, 
número de funcionários, 
tipos de produtos. 
 

Khatchatourian 
e Treter 
 

2010 
Avaliação 
econômico-
financeira 

QFD, AHP e 
Lógica fuzzy 

Retorno sobre capital 
próprio, capacidade de 
pagamento, estrutura de 
capital. 

Costa 2010 Propriedade 
Modelos Logit e 
Tobit 

Estrutura de propriedade 
e controle. 

Ritossa, 
Ferreira e 
Predebon 
 

2010 
Diversificação e 
internacionalização 

Survey 
Diversos fatores 
(motivos) para 
diversificação 

Mendonça e De 
Gregori 
 

2011 
Análise de risco 
financeiro 

Survey 

Endividamento, aversão 
a risco, lucratividade, 
liquidez, capitalização, 
reserva financeira, 
capital de terceiros. 

Andia, Garia e 
Bacha 
 

2011 
Fatores 
econômicos e 
jurídicos 

Dados 
contábeis, 
MANOVA 

Endividamento, exigível 
longo prazo, retorno 
sobre ativos, valor 
adicionado econômico. 

Isidoro et al. 2012 
Contabilidade 
gerencial 

Survey 
Estágios de 
contabilidade gerencial, 
indicadores financeiros. 

Gonçalves, 
Braga e 
Ferreira 
 

2012 
Restrições 
financeiras 

Vetores 
autorregressivos 
com dados em 
painel 

Investimento, fluxo de 
caixa, Q fundamental, 
endividamento. 

Serigati e 
Azevedo 
 

2013 
Desempenho 
financeiro 

Survey 

Número de cooperados, 
Índice Herfindahl-
Hirschmann, 
investimento capital 
humano, número de 
funcionários, tempo de 
operação 

 

Após analisar os artigos mais relevantes que tratam da avaliação de 

desempenho das cooperativas agropecuárias, chega-se à conclusão de que as 

formas com que se avaliam as cooperativas são bastante díspares, além de um 

número de variáveis empregadas muito alto, com pouca padronização. Além disto, 

dos 42 trabalhos selecionados, somente 8 (19%) também citam a diversificação 

como um dos itens que atingem a avaliação das cooperativas. Destes, somente dois 

estudos fazem o cruzamento direto entre diversificação e desempenho financeiro de 
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cooperativas agropecuárias. Nota-se que estes dois trabalhos (FERREIRA, 2002; 

FERREIRA; BRAGA, 2004) utilizam como método de análise o modelo econométrico 

Logit, que é um modelo de regressão logística cuja função é gerar estatísticas 

qualitativas usualmente empregadas na compreensão de construtos binários.  

Uma das desvantagens da utilização do modelo Logit, é a perda de 

sensibilidade nos dados na área intermediária da curva, isto é, uma vez que o 

modelo usa os dois extremos da função para qualificar os dados (0 ou 1), os dados 

que se encontram na parte intermediária, mesmo que muito próximos, podem ser 

interpretados como diametralmente opostos, caso fiquem em lados diferentes do 

centro (0,5) do eixo y. Assim, os dados resultantes serão tratados pelos seus 

opostos (diversificado / não-diversificado; verticalizado / não-verticalizado), vide a 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Representação de interpretação do modelo Logit 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhos supracitados (FERREIRA, 2002; FERREIRA; BRAGA, 2004), 

apesar da qualidade demonstrada e de serem considerados como divisores de água 

no estudo da diversificação em cooperativas agropecuárias brasileiras, têm como 

foco a probabilidade de diversificação de cooperativas conforme as variáveis 

escolhidas. Assim, após extensa busca e seleção de produção relevante, persiste o 

questionamento se os fatores produtivos, incluindo-se as diversas formas de 

diversificação, têm de fato impacto na avaliação de desempenho de cooperativas 

agropecuárias. 

Após o desenvolvimento do quadro sinótico, ainda é necessário converter os 

estudos em categorias de avaliação. O objetivo deste procedimento é facilitar a 
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compreensão das diversas formas de avaliação e selecionar quais construtos são 

mais relevantes para o cruzamento com os fatores produtivos. 

Para tanto, foi feito o cruzamento entre as palavras-chave e os objetivos de 

cada trabalho, resultando na seleção final de quatro grupos de pesquisa que tratam 

da avaliação de desempenho de cooperativas agropecuárias sob óticas diferentes: 

a) análise contábil-financeira; b) análise de governança; c) análise de estrutura de 

capital; e c) análise de competitividade. Apesar de dois grupos se sobreporem caso 

sejam analisados como uma só categoria de análise econômico-financeira (grupos A 

e C), foi escolhido mantê-los em separados, uma vez que o grupo A tem foco nos 

procedimentos contábeis e o C na composição do capital de tais cooperativas.  

 

Figura 2 – Categorias de avaliação de desempenho 

 

 

 

Pode ser verificada, por meio da Figura 2, a incidência dos grupos entre os 

trabalhos selecionados, além de diversificação, para comparação. Note-se que um 

mesmo trabalho pode ter mais de um foco e, portanto, participar de mais de um 

grupo. 

Fica evidente então que a forma mais usual na literatura de se avaliar o 

desempenho de cooperativas agropecuárias é por meio da abordagem contábil-

financeira e que os construtos “governança”, “estrutura de capital” e 

“competitividade” são muito próximos em termos de baixa ocorrência relativa. Desta 

forma, será empregado o construto “análise contábil-financeira” como contraparte de 

análise com os fatores produtivos, como pode ser observado no item 3.1. 
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2.5.1. Fatores estruturais (diversificação e base produtiva) 

 

 

Para compreender melhor o desempenho econômico-financeiro de 

cooperativas agropecuárias e como este é influenciado pelos fatores produtivos 

estruturais, decidiu-se organizar os construtos empregados em dois grupos. Assim, 

são comparados os índices financeiros com tais construtos. 

O primeiro grupo (estratégias de diversificação) trata de como as cooperativas 

valoram, organizam e entendem a diversificação horizontal, lateral e vertical dento 

de sua Gestão de Operações. O segundo (base produtiva) procura entender como a 

empresa se mune de recursos advindos da sua base cooperada e de know how e 

estruturas gerados durante seu desenvolvimento, por meio dos conceitos de área de 

atuação, base de cooperados e tempo de funcionamento. 

No que tange ao primeiro grupo (estratégias de diversificação), há uma falta 

generalizada de literatura específica que trate do assunto aplicado a cooperativas, 

de acordo com Hendrikse e Van Oijen (2002), o que leva à adaptação de literatura 

existente em outras áreas aos estudos sobre o cooperativismo. A maioria dos 

estudos realizados se encontra em realidades econômicas e produtivas aquém da 

brasileira.  

Em âmbito nacional, os estudos foram motivados pela necessidade de 

compreensão do desempenho das cooperativas principalmente em relação ao 

sucesso financeiro (FERREIRA; GONÇALVES; BRAGA, 2007; BIALOSKORSKI 

NETO, 2007a; BIALOSKORSKI NETO, 2007b) em detrimento da diversificação. 

Alguns estudos por outro lado têm como enfoque a compreensão de certos fatores 

produtivos (FERREIRA; BRAGA, 2002; FERREIRA; BRAGA, 2003), mas poucos são 

os estudos realizados que combinem ambos. 

Ansoff (1957) afirmava que existem quatro estratégias básicas que as 

empresas devem escolher e que a adoção de uma ou mais estratégias implica num 

balanceamento estratégico. Além de priorizar uma maior penetração no mercado, 

desenvolvimento de mercado e desenvolvimento de produtos, Ansoff lista a classe 

de diversificações como uma forma de estratégia vital. Ele subdivide o item 

diversificação em três grupos: a diversificação vertical ou verticalização (DIVL), a 

diversificação horizontal, isto é, dentro do escopo principal ou primário (DIVH) e 

diversificação lateral, ou seja, fora do escopo principal ou primário (DIVL).  
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Prymon (2011) revê os conceitos de Ansoff ao demonstrar que somente as 

formas de diversificação são estratégias efetivamente consolidadas e com 

possiblidade real de implantação, enquanto as outras dependem de condições 

aquém do controle da empresa para serem implementadas. Prymon, no mesmo 

trabalho, demonstra ainda que nas principais e mais antigas corporações a 

diversificação não é uma estratégia totalmente popular e que estas, ao longo de sua 

história, investiram mais na manutenção do seu portfólio contínuo com moderadas 

modificações. 

Outros autores (FERREIRA, BRAGA, 2004; SOUZA; BRAGA, 2007) utilizam 

outros termos para as estratégias de diversificação horizontal, como diversificação 

concêntrica, além do termo diversificação conglomerada para a diversificação lateral. 

Sexton (1986) estudou a integração vertical das cooperativas e afirmou que os 

principais ganhos das cooperativas podem ser encontrados entre as economias de 

escala e poder de barganha. Donoso et al. (2003) ampliam este conceito, afirmando 

que as cooperativas se esforçam para controlar todo o processo de produção até ao 

consumidor final, a fim de se obter estas vantagens. Barni e Brandt (1992) 

demonstraram justamente que os objetivos da adoção de estratégias de 

diversificação lateral e vertical têm por meta a busca de ganhos de eficiência e 

parcelas de mercado, bem como a possibilidade da utilização mais eficaz dos fatores 

produtivos e da organização de insumos na cooperativa levarem a custos unitários 

menores do que em cooperativas concentradas. Finalmente, Soboh et al. (2009) 

acreditam que o desempenho financeiro de cooperativas pode estar ligado à forma 

de rede na qual ela se insere, incluindo a verticalização. 

Quanto à diversificação agrícola, Mehta (2009) adverte que, embora seja fácil 

isolar a concentração da diversificação da produção, deve-se proceder para 

determinar o grau de diversificação em um ambiente já diversificado, ou seja, a 

relação entre os produtos e os seus pesos. Mehta segue a corrente de Herfindahl 

para medida de diversificação, bem como outros autores (OUSTAPADISSIS; 

NTAFIS; MOUTRAN, 1993; ARIYARATNE et al., 2000; RAHMAN, 2008) ou uma das 

adaptações do índice de Herfindahl (SECER, 2008; SINGH; PARK; LITTEN-

BROWN, 2011). Culas e Mahendrarajah (2005), por sua vez, estudam motivos para 

a maior diversificação entre produtores agropecuários e afirmam que, apesar do 

risco e incerteza serem comuns a todas as atividades, estes são muito mais 
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impactantes em atividades dependentes de variáveis não controláveis como clima e 

outros fatores naturais.  

Pope e Prescott (1980) afirmam que propriedades agropecuárias maiores 

tendem a ser mais diversificadas e que as menores – além de tenderem a ser menos 

diversificadas – também são geralmente administradas por proprietários com menor 

experiência. Eles concluem que a escolha sobre diversificação é prioritária para o 

retorno de investimento. O‟Connor e Thompson (2001), por sua vez, argumentam 

que cooperativas cuja estratégia seja baseada em commodities são limitadas em 

termos de crescimento, enquanto cooperativas que buscam uma integração vertical 

e absorção de processos produtivos têm maior possibilidade de obtenção de 

ganhos. 

Assim, fica patente que no Brasil a situação é semelhante à citada por 

Hendrikse e Van Oijen (2002), onde é atestada a falta de literatura conclusiva a 

respeito de diversificação de produção. Outros fatores além de diversificação e 

critérios produtivos também se encontram com poucos estudos realizados. 

Ferreira e Braga (2004) fazem uma análise das cooperativas agropecuárias e 

relatam uma série de fatores internos e externos para a sua diversificação, conforme 

ilustra o Quadro 3. Contudo, Ferreira e Braga (2004) desenvolveram a sua análise 

baseada no modelo Logit, isto é, em dois cenários quando a cooperativa 

demonstrava suficiente grau de diversificação além de sua base produtiva ou não. 

Apesar da validade e importância da análise desempenhada, nota-se que ela não 

contempla as subdivisões de estratégias de diversificação delimitadas por Ansoff 

(1957) por completo. 

Ferreira e Braga (2004) observam que a diversificação é uma alternativa 

importante para empresas que se encontram em situação financeira degradante. De 

acordo com o seu estudo, 53% das cooperativas diversificadas estudadas tinham 

baixo retorno ou uma situação de prejuízo.  Além disto, os autores encontraram uma 

menor probabilidade das cooperativas cujas atividades são focadas no serviço e 

repasse de produção ter suas atividades diversificadas em relação às cooperativas 

cujas atividades abarcam as fases de processamento e comercialização. 
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Quadro 3 – Fatores de diversificação 

Fatores Internos Fatores Externos 

 Dificuldade ou impossibilidade 

de atingir os objetivos via 

expansão; 

 Aproveitamento de recursos e 

tecnologia existente; 

 Satisfação das necessidades 

expressas dos cooperados; 

 Alcance de melhor 

desempenho financeiro; 

 Aversão a risco. 

 

 

 

 Perda de participação no 

mercado; 

 Possibilidade de retornos mais 

elevados que as atividades 

atuais; 

 Aproveitamento de 

oportunidades por meio de 

uma atitude empreendedora; 

 Ajustamento a um negócio 

agrícola em declínio, na área 

de comércio da cooperativa; 

 Resposta às necessidades 

expressas pela comunidade na 

qual a cooperativa atua; 

 Impulso ao desenvolvimento 

econômico local. 

Fonte: Adaptado de Ferreira e Braga (2004) 

 

Rogers, Mendes da Silva e de Paula (2005), em seu estudo sobre 

diversificação de empresas manufatureiras, demonstram que, ao contrário dos 

Estados Unidos, principal fonte dos estudos sobre diversificação, onde o gráfico da 

diversificação versus valor das empresas tem formato de U invertido – isto é, a 

diversificação tem poder de elevar o valor da empresa até certo ponto, perdendo 

valor a partir daí –, no Brasil a relação é contrária.  

Assim, observa-se que, segundo os autores, um pequeno grau de 

diversificação é associado com uma dose de diminuição no valor e ganho das 

empresas, mas o consequente aumento na diversificação tem forte influência no 

crescimento do valor de tais empresas. 

Geralmente, mede-se a diversificação de uma empresa através do Índice de 

Herfindahl, que se dá pela expressão 
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   ∑  
 

 

   

 

 

na qual, si = percentual de participação do negócio i no total da empresa e N = 

o número de negócios (SERIGATI, 2008; SINGH; PARK ; LITTEN-BROWN, 2011). 

Contudo, o percentual de participação de cada negócio (si) no total das operações é 

considerado na maior parte das cooperativas como informação sigilosa e de acesso 

restrito. 

Por fim, a verticalização da cooperativa é de suma importância para o 

desenvolvimento econômico-financeiro desta (FAJARDO, 2006). Pereira e Gimenes 

(2008) acreditam que a cooperativa tem papel essencial na agregação de valor, ao 

permitir que a produção de pequenos produtores passe por um processo de 

enriquecimento por meio de industrialização, e que tem se apresentado como 

alternativa “propulsora para a transformação do Estado de exportador de matérias 

primas para exportador de bens de consumo” (p. 66). Em contraponto, King et al. 

(2010) e Zylberstajn (2013) apontam para uma tendência de desverticalização do 

setor agropecuário, ao mesmo tempo em que acredita ser possível continuar 

obtendo bom desempenho no agronegócio desassociado de processos de 

industrialização.  

Em relação ao segundo grupo (base produtiva), pode-se afirmar que o tempo 

que uma empresa tem de operação influencia na sua maturidade, composição de 

capital, estrutura física entre diversos outros aspectos. Não diferentemente, as 

cooperativas que têm mais tempo de operação demonstram características 

análogas, detendo mais técnicas e capacidade produtiva. Serra (2013) argumenta 

que muito do crescimento acentuado no número de cooperativas em operação no 

Brasil entre as décadas de 50 e 80 se dá pela farta oferta de crédito e sensíveis 

diferenças no tratamento dispensado ao agronegócio, se comparado com outros 

setores da economia brasileira na época. Serra ainda comenta que por mais que a 

ingerência estatal no cooperativismo brasileiro fosse contrária à liberdade do 

movimento, ela foi vista como benéfica, como aliada – ao menos sob o ponto de 

vista financeiro – mediante o investimento governamental no setor. 

Siqueira (2001) acredita que o Estado brasileiro foi o grande parceiro das 

cooperativas, em particular na transformação da lavoura manual para um cenário de 
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automatização na colheita, processamento e agregação de valor à produção rural. 

Contudo, como Silva (1996) bem recorda, com o fim dos anos 80 e quase falência 

econômica brasileira, o governo se retrai como parceiro, deixando de lado tanto o 

papel de investidor como gerenciador do crescimento agropecuário, levando este 

setor estratégico a uma crise enorme. 

Ferreira e Braga (2004) notaram que o tempo de operação de uma 

cooperativa tem correlação com a possibilidade de maior diversificação de suas 

atividades, de forma que quanto mais tempo a cooperativa se encontra ativa, maior a 

chance de ramificações em suas estratégias de diversificação. Outro dado 

importante obtido em sua pesquisa foi o fato de que as cooperativas que se 

desenvolveram entre os anos 60 e 80 tiveram maior índice de diversificação, que, 

segundo os autores, deve-se aos diversos benefícios financeiros obtidos do Estado 

durante a época áurea da tutela estatal do cooperativismo. Ferreira e Braga (2004) 

ainda encontram ligação entre o tempo de existência da cooperativa com outras 

relações positivas como número de empregados e maior estrutura nas empresas, 

que geralmente acontecem com o desenvolvimento ao longo do tempo das mesmas. 

Diversos autores também citam a quantidade de cooperados (NCOOP) como 

essencial para a compreensão da dimensão, da atuação e do desempenho de 

cooperativas agropecuárias (BIALOSKORSKI, 2002; SPANAVELLO; DAL MAGRO, 

2012; SERIGATI; AZEVEDO, 2013). É necessário compreender que a quantidade de 

cooperados, apesar de importante, também é relativa. Isto se dá pelo problema do 

oportunismo de utilização da cooperativa sem a obrigação de operação (free rider 

problem) (FULTON, 1999, NILSSON, 1999, NILSSON; SVENDSEN; SVENDSEN, 

2012). Outros autores trataram do impacto do número de cooperados na eficiência 

econômica de cooperativas agropecuárias (FERREIRA; BRAGA, 2004; PEIXE; 

PROTIL, 2007; BIALOSKORSKI, 2007; SERIGATI, 2008; RITOSSA; BULGACOV, 

2009). 

Ligado a este último construto está a Área de Atuação (AREA) de uma 

cooperativa (MENEGÁRIO, 2000; FERREIRA, 2004; BIALOSKORSKI NETO; 

NAGANO; MORAES, 2006, BIALOSKORSKI NETO, 2007). A maior parte das 

cooperativas define sua área de atuação por meio dos municípios onde seus 

cooperados se encontram.  
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3. MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo trata dos métodos da pesquisa. O primeiro item trata da escolha 

das variáveis, e da criação de uma forma de medida para uma variável não 

encontrada na literatura (diversificação vertical), conforme demonstrado no item 3.1. 

A segunda parte deste capítulo trata da escolha do método a ser utilizado, sua 

motivação e de que forma se pretende responder às hipóteses propostas. 

Por fim, a terceira e última parte deste capitulo compreende a população e 

amostra. Quanto à amostra, foram realizados diversos testes com o intuito de validar 

seu escopo bem como verificar a utilização das variáveis escolhidas (tanto 

financeiras quanto de diversificação e base produtiva) e seu impacto no conjunto de 

dados. 

 

 

3.1. Escolha de variáveis financeiras 

 

 

De acordo com a análise sobre tendências de pesquisa em avaliação 

desempenho de cooperativas (item 2.5) e uma vez selecionado o construto “análise 

contábil-financeira” como forma mais usual de avaliação de desempenho em 

cooperativas agropecuárias, é preciso desconstruí-lo em variáveis mensuráveis. 

Cada um entre os estudos citados utilizou um subconjunto de variáveis de avaliação 

financeira diferente, conforme as especificidades de seus objetivos, e, 

consequentemente, não há uniformidade nos mesmos, de modo que se demonstra 

uma fragmentação de conceitos econômico-financeiros em foco. Por outro lado, não 

se pode escapar de tais índices, e como afirma Iudícibus (2010), é por meio da 

análise de balanços e da extração de significado de tais valores por intermédio de 

índices que se possibilita a avaliação da situação econômico-financeira de uma 

empresa. 

Diversos autores afirmam que a avaliação financeira de uma empresa parte da 

interpretação do tripé composto pelos índices de liquidez, de endividamento, de 

rentabilidade (KAPLAN; NORTON, 1992; BARNEY; HESTERLY, 2007; NIKBAKHT; 

GROPPELLI, 2010) além de eventualmente incluir outros conforme a análise 
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proposta. Marion (2012) reforça as relações internas entre estes três conjuntos, de 

forma que afirma ser improdutivo excluir um ou mais destes quando da avaliação. 

Contudo, Carvalho (2008) adverte que, ainda que sujeitas aos mesmos instrumentos 

de avaliação contábil (balanços e demonstrativos de resultados), a avaliação de 

cooperativas deve levar em conta os seus objetivos próprios. Assim, segundo o 

autor, rentabilidade deve ser entendida de forma que a medição seja no quanto de 

rentabilidade é produzida para o cooperado. 

Para critério deste trabalho, e considerando a atomização do poder de decisão, 

barganha e manobra do cooperado na estrutura cooperativa, em especial conforme 

o número de cooperados aumenta, considerou-se a rentabilidade da cooperativa 

como em uma empresa comum. Carvalho (2008) afirma que no Brasil a média de 

cooperados das 25% menores cooperativas é em torno de 60 cooperados, enquanto 

nas 50% médias sobe para aproximadamente 600 cooperados e nas 25% maiores, 

cerca de 4000 cooperados. É então razoável supor que, ao menos para 75% das 

cooperativas que têm um grande grupo de cooperados, esta análise seja concebível. 

Finalmente, Carvalho e Bialoskorski Neto (2008) analisaram o desempenho de 

cooperativas agropecuárias no estado de São Paulo utilizando a análise fatorial e 

chegaram à conclusão de que os três grupos de indicadores financeiros que mais 

têm impacto na avaliação financeira de tais cooperativas são essencialmente os 

mesmos do tripé tradicional (lucratividade-rentabilidade, liquidez e endividamento). 

Desta forma, foram selecionados os seguintes índices financeiros – Receita 

Operacional Líquida (ROL), Retorno sobre Vendas (ROS), Retorno sobre Capital 

Empregado (ROCE), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Nível de Endividamento 

(END) – como variáveis de avalição de cooperativas agropecuárias. Ou seja, 

selecionou-se uma variável para comparar porte (ROL), duas variáveis para o 

desempenho direito de quanto a empresa produz por meio de seus fatores 

produtivos estruturais (ROS e ROCE), além dos restantes END e ILC para compor a 

análise tradicional financeira. As variáveis, bem como suas fórmulas, podem ser 

observadas conforme ilustra o Quadro 4. 

A Receita operacional líquida (ROL) é a medida mais básica entre as 

selecionadas e seu objetivo é medir o porte de cada cooperativa selecionada. Os 

dois índices seguintes são o Retorno sobre Vendas (ROS) e o Retorno sobre Capital 

Empregado (ROCE), representando respectivamente a lucratividade e a 

rentabilidade. Os índices de rentabilidade auxiliam na interpretação do desempenho 
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geral da empresa em especial na sua capacidade de geração de lucro e na 

remuneração que o negócio faz do capital investido. Estes índices auxiliam a 

compreensão da situação global do negócio e são os que mais interessam aos 

sócios (VASCONCELOS, 2005), sendo de vital importância para o entendimento da 

ligação entre o desempenho e seu substrato produtivo.  

 

Quadro 4 – Índices financeiros 

Sigla Fórmula 

ROL                             

ROS 
               

                           
 

ROCE 
               

                  
 

ILC 
                

                  
 

END 
                              

           
 

 

O Retorno sobre vendas (return on sales – ROS) é uma medida útil na 

avaliação de desempenho da empresa ao demonstrar o quanto de lucro é gerado 

por unidade monetária de venda. Geralmente um ROS alto demonstra maior 

eficiência por parte da empresa na geração de lucro. Comparativamente, o Retorno 

sobre capital empregado (return on capital employed – ROCE) demonstra como a 

empresa remunera o capital empregado por seus sócios ou cooperados. Isto é, um 

ROCE baixo indica para o acionista, no caso cooperado, que a cooperativa não está 

remunerando adequadamente o capital por ele investido .  

Os índices seguintes são o Índice de Liquidez Corrente (ILC) e o 

Endividamento (END) que completam o tripé. O primeiro, representando os índices 

de liquidez, tem como propósito a avaliação da empresa em relação à capacidade 

desta em cumprir com suas obrigações. O Índice de Liquidez Corrente considera 

esta situação em curto prazo, o que leva a crer que quanto maior seu índice, melhor 

a liquidez da empresa.  Para Matarazzo (2010), este índice tem a dupla função de 

indicar a margem de manobra da empresa e margem de segurança da mesma. Para 

Agustini (1999), este índice pode ser entendido como mostrado no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Índice de liquidez corrente e capital de giro 

Liquidez Corrente Capital de Giro 

= 1 Nulo 

> 1 Próprio 

< 1 De terceiros 
Fonte: Agustini (1999). 

 

Por fim, o último dos indicadores financeiros é o Endividamento (END). Este 

índice indica a dependência de capital de terceiros na operação e obtenção de 

recursos da cooperativa. O endividamento em si não pode ser puramente delimitado 

como negativo ou positivo, uma vez que depende do seu propósito: a presença de 

capital externo como fonte de recursos para investimento é considerado como 

interessante enquanto que capital de terceiros usado para saldar dívidas apresenta 

um risco considerável. De qualquer forma, este capital precisa ser pago 

eventualmente e representa um compromisso futuro a ser encerrado. 

 

 

3.2. Escolha de variáveis produtivas e de diversificação 

 

 

Após a seleção de índices financeiros, estudou-se que fatores estruturais são 

passíveis de ser empregados na pesquisa. Foi feita uma comparação das variáveis 

na literatura, e não há definição de um conjunto comum de variáveis mais utilizadas. 

A seleção de variáveis foi feita então de acordo com os construtos selecionados 

(base produtiva e diversificação) e com a discrição do pesquisador com base nas 

características do problema tal qual se apresenta. Assim, decidiu-se distinguir as 

variáveis que congregam os dados relativos às estratégias de diversificação das 

cooperativas e bem como da forma com que as cooperativas utilizam sua base 

produtiva. 

De acordo com Royer (1992) são as influências de interesses individuais, 

considerações econômicas e restrições no estatuto que realmente fundamentam as 

ações tomadas pela cooperativa, ao invés de aderir à cartilha dos princípios da ICA 

de forma desmesurada. Assim, traduzir os objetivos da cooperativa em relação à 

aderência aos seus princípios cooperativos é somente parte da avaliação das 

mesmas. Por este motivo, transpor estas ações e suas consequências em termos 
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econômicos é enxergar somente metade da questão. A outra metade se dá por meio 

da compreensão dos fatores estruturais produtivos, como a chave para entender 

realmente onde a cooperativa pode investir estrategicamente para melhorar seu 

desempenho, por intermédio da eficiência da cadeia de produção horizontalizada e 

verticalizada. 

Como constatado no item 2.5.1, diversos construtos podem ser empregados 

para compreender o desempenho de cooperativas agropecuárias. Entre estes, 

certos fatores produtivos têm precedência por terem impacto especial no 

desempenho de tais cooperativas. Decidiu-se dividir estes fatores produtivos em dois 

grupos, um focado na base produtiva – isto é, a forma com que a empresa 

cooperativa se “alimenta” de recursos – e o outro focado nas estratégias de 

diversificação – como a cooperativa manobra estes recursos na geração de valor e 

lucro para si e para seus cooperados.  

A escolha de fatores que podem auxiliar a entender estes construtos depende 

de vários critérios como a mensurabilidade, o acesso aos dados, a adequação à 

realidade agropecuária, entre outros. Levando em consideração estes critérios, 

chegou-se à decisão de empregar as variáveis representadas no Quadro 6: 

 

Quadro 6 – Fatores produtivos estruturais 

Base produtiva 

Tempo de Operação (TEMP) 

Área de Atuação (AREA) 

Número de cooperados (NCOOP) 

Estratégias de diversificação 

Diversificação horizontal (DIVH) 

Diversificação lateral (DIVL) 

Diversificação vertical (DIVV) 

 

 

Neste estudo, a variável Tempo de Operação (TEMP) será medida em anos 

ativos (GIMENES; URIBE-OPAZO, 2001a; SOUZA; BIALOSKORSKI NETO, 2004; 

SERIGATI, 2008). Isto é, caso uma cooperativa seja fundada como cooperativa de 

consumo e somente posteriormente comece a ter foco produtivo, conta-se o tempo 

produtivo.  
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Para a variável Área de Atuação (AREA) preferiu-se utilizar o número de 

pontos de recebimento (FERREIRA, 2002) como base, uma vez que a estrutura 

física sofre menor alteração ao longo do tempo enquanto que o número de 

cooperados que pode flutuar conforme a conjuntura econômica. Em relação à 

terceira variável deste grupo, utilizou-se o número de cooperados ativos. 

Quanto às estratégias de diversificação horizontal e lateral, geralmente se 

emprega o índice de Herfindahl (ou a variante Herfindahl-Hirschmann). No entanto, 

um componente deste índice (percentual de participação de cada unidade de 

negócio no total) é sigiloso e não foi obtido de nenhuma das cooperativas 

estudadas. Assim, por causa desta limitação, neste trabalho somente foi utilizado o 

número de negócios como fonte de medida de diversificação horizontal e lateral (N).  

No tocante à diversificação vertical, não foram encontradas formas de medida 

de diversificação vertical na literatura. Para tanto foi desenvolvido um questionário 

que mede a diversificação em 5 fases: 

 

1) Compra e revenda; 

2) Pré-processamento e revenda (óleo bruto, farinha de cereais, leite 

processado, celulose, etc.); 

3) Fabricação (produto finalizado) e revenda (atacado); 

4) Fabricação e varejista (a cooperativa funciona como varejista) 

5) Venda final (cooperativa vende para o cliente final) 

 

Assim, a medida de 1 a 5 permite observar até que fase da cadeia de 

suprimentos a cooperativa opera, sendo uma medida para seu grau de diversificação 

vertical. Note-se que as fases são cumulativas e o fato de uma cooperativa atuar em 

um nível não impede de atuar nas fases anteriores. Por fim, observam-se as 

medidas para cada variável de acordo com o Quadro 7. 

Tendo estas variáveis e suas respectivas medidas em mente, aplicam-se às 

hipóteses, conforme levantadas no item 1.1. Deste modo, pode-se compreender que 

as hipóteses de H1 a H3 testam o impacto econômico-financeiro das estratégias de 

diversificação, as hipóteses H4 a H5 testam o impacto da utilização e amplitude da 

base produtiva e, finalmente, a hipótese H7 testa o impacto do porte da cooperativa 

em seu desempenho final, vide quadro 7. 
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Quadro 7 – Variáveis e medidas 

Variável (sigla) Mensuração Hipótese 

Diversificação horizontal 

(DIVH) 

Número de unidades de negócio 

dentro do escopo principal 

H1 

Diversificação lateral (DIVL) Número de unidades de negócio fora 

do escopo principal  

H2 

Diversificação vertical 

(DIVV) 

Fase de verticalização (1 a 5) H3 

Área de Atuação (AREA) Número de pontos de recebimento H4 

Número de cooperados 

(NCOOP) 

Número de cooperados (ativos) H5 

Tempo de Operação 

(TEMP) 

Número de anos em operação H6 

Porte Receita Operacional Líquida H7 

 

 

 

3.3. Escolha do método de pesquisa 

 

 

Devido às mais complexas e diferentes formas de organização da produção em 

cooperativas agropecuárias no Brasil, se faz necessário um estudo mais amplo que 

tenha uma considerável capacidade de generalização. Com o objetivo de suprir esta 

lacuna, foi feita uma revisão de literatura abrangente, concernente ao agronegócio 

brasileiro, exclusivamente no que tange às cooperativas de produção agropecuária. 

Nesta revisão, foram buscadas referências na literatura para identificação de fatores 

que possam ter impacto no desempenho destas cooperativas. 

A revisão de literatura passou então a uma varredura mais pormenorizada, 

buscando identificar os fatores estruturais relevantes – em especial devido à 

mensurabilidade – e indicadores comumente usados para medição de desempenho 

de cooperativas de produção agropecuária no Brasil e, na falta de padrões locais, 

internacionalmente. Novaes et al. (2009) são bastante bem-sucedidos em fazer uma 

análise primária dos fatores estruturais que impactam o agronegócio brasileiro. 
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Como observado no capítulo 2, por mais que diversos autores tenham discutido 

sobre as diversas formas de avaliação de desempenho de cooperativas 

agropecuárias e alguns destes a tenham estudado em conjunto com estratégias de 

diversificação, não há estudos conclusivos que indiquem o impacto real destas no 

desempenho econômico-financeiro de tais cooperativas. 

Para suprir esta lacuna e analisar este relacionamento, foram estabelecidas as 

6 hipóteses contidas no item 1.1 e para testar estas hipóteses, decidiu-se pela 

realização de uma pesquisa tipo survey.  

Marconi e Lakatos (2010) afirmam que uma das vantagens das metodologias 

quantitativas é a possibilidade de avaliar a interação entre fatores e controle e 

precisão do estudo destes. A survey é uma das formas mais comuns de pesquisa 

científica tanto em ciências sociais e quantitativas e tem sido usada com sucesso em 

pesquisas na área de Engenharia de Produção. Em seguida, para obtenção de 

dados, foi selecionada a pesquisa baseada em survey, com o objetivo de obter o 

maior número possível de dados a respeito de cooperativas de todo o Brasil.  

Algumas de suas características são a capacidade de reter informações que 

não são disponibilizadas de outra forma e a possibilidade de se obter uma 

amostragem probabilística mais imparcial e padronizada. A escolha da aplicação de 

survey tem por objetivo a coleta de dados padronizada para posterior análise 

estatística e por ter característica exploratória-descritiva (FORZA, 2002). 

Para o fenômeno escolhido, o estudo visa uma compreensão a respeito do 

comportamento de uma amostra relativamente grande, em uma população ainda 

maior, o que sugere que o levantamento seja feito a partir de uma survey 

(MALHOTRA; GROVER, 1998). Forza (2002) ainda sugere a survey como um fator 

crítico para a percepção prévia a respeito de uma temática, o que possivelmente 

pode oferecer dados para uma pesquisa mais profunda. De forma mais pragmática, 

a survey também se aplica quando o universo a ser amostrado é grande e o custo e 

tempo envolvidos são extensos. 

Entre as diversas técnicas de coleta de dados empregadas em surveys, o 

questionário foi a forma selecionada por sua característica de praticidade de envio e 

recebimento via Internet e pelo fato de ter seu retorno relativamente rápido, 

observadas as práticas sacramentadas de manutenção de contato constante 

durante o período de coleta de dados (CENDON et al., 2010). O questionário, por 

outro lado, tem desvantagens como a impessoalidade e a falta de controle do 
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preenchimento, fatores estes que podem ser minimizados com o acréscimo do 

contato telefônico – mesmo em detrimento do aumento do custo envolvido. Para se 

obter a padronização desejada, o questionário foi desenvolvido de forma 

estruturada, clara e concisa, assumindo a situação das cooperativas em 31 de 

dezembro de 2012. 

O questionário foi elaborado com dois objetivos principais – conseguir obter o 

máximo de informações a respeito das variáveis empregadas no estudo e minimizar 

o número de questões de forma a garantir um bom retorno por parte das 

cooperativas. Por este motivo o questionário foi desenhado de forma a minimizar o 

esforço no seu preenchimento, além da clareza e concisão nas perguntas. Seguindo 

as recomendações de Forza (2002), o questionário originalmente elaborado foi 

submetido a um pré-teste. Ele foi enviado a 5 cooperativas de grande porte, 

localizadas no estado de São Paulo.  

A análise dos questionários devidamente respondidos mostrou a necessidade 

de supressão de uma hipótese que tratava da participação em assembleias (ligada à 

transferência de informação da cooperativa para o cooperado), já retirada do 

conjunto de hipóteses apresentado no item 1.1, bem como de pequenos ajustes que 

não modificaram de modo significativo a estrutura e o conteúdo do instrumento de 

pesquisa originalmente preparado. O questionário final considerado acha-se exposto 

no Apêndice 1. 

 

 

3.4. População e amostra 
 

 

De acordo com o relatório anual da Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB, 2013), até o fim do ano de 2012 havia 6.587 cooperativas no Brasil, divididas 

em 13 ramos de atuação, congregando aproximadamente 10,4 milhões de 

cooperados. Este relatório aponta para a estabilização do número de cooperativas 

no país (6.586 em 2011 comparado com 6.587 em 2012) e, por outro lado, também 

demonstra o crescimento no número de cooperados, em 4% no mesmo período. 

Quanto ao ramo agropecuário, no ano de 2012 foram listadas 1.528 

cooperativas em atividade no país (OCB, 2013). Para este estudo, foi escolhida a 

área composta pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste, onde se encontram 984 
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cooperativas (64% das cooperativas agropecuárias brasileiras), por se tratar da 

região do país na qual se concentram as maiores cooperativas brasileiras, nas quais 

os fatores estruturais em estudo se encontram mais frequentemente presentes. Este 

número inclui as cooperativas listadas em processo de liquidação que porventura 

ainda não estivesse finalizado. 

A esse respeito deve-se destacar que para evitar a inclusão na amostra da 

pesquisa de cooperativas de pequeno porte nas quais os fatores estruturais 

estudados não estivessem presentes, decidiu-se por considerar no quadro 

populacional da presente pesquisa somente as cooperativas de grande porte, assim 

consideradas aquelas com faturamento líquido anual superior a R$ 50 milhões. 

Para proceder à amostragem, empregou-se a fórmula de amostragem com 

população finita, descrita por Gil (2008): 

 

   
  

 ⁄
   (   ) 

   (   )    
 ⁄
   (   )

 

 

 

Os dados para a amostragem são: 

 

  
 ⁄
 = grau de confiança      =  1,64 (90%) 

P  = percentual de verificação de fenômeno   = 50% 

N  = tamanho da população     =  984 2 

e  =  erro máximo da amostra     =  11% 

 

Em relação ao valor de 50% para o percentual de verificação do fenômeno 

estudado, trata-se da sugestão de Gil (2008) quando não há evidência prévia de 

estimativa do comportamento do percentual. Assim, obteve-se: 

 

   
          (     )    

      (     )            (     )
       

 

                                                            
2
 Embora o número de cooperativas de grande porte seja uma fração do total, decidiu-se manter este 

número para obter uma quantidade de amostras mais conservadora (note-se que n é função direta de 
N). 
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Isto é, para os parâmetros acima (90% de confiança e erro máximo amostral de 

11%) é necessária uma amostra mínima de 53 das 984 cooperativas. 

Para a construção do quadro populacional da pesquisa, obteve-se juntamente 

com a Organização das Cooperativas estaduais a relação das cooperativas 

agropecuárias localizadas nas regiões selecionadas (Sul, Sudeste e Centro-Oeste). 

Com base em consultas aos sites das cooperativas indicadas e, onde não 

disponível, por meio de conversas informais com executivos das Organizações (o 

nível de faturamento não divulgado ao público é informação considerada sensível), 

foi possível identificar 152 cooperativas de grande porte nas regiões da pesquisa. 

Os questionários foram então enviados para este recorte das cooperativas. 

Contatos telefônicos e por e-mail foram utilizados para solicitar às empresas o envio 

das respostas. Como resultado, foi possível obter 67 questionários respondidos, dos 

quais apenas 57 estavam completos e puderam ser utilizados na pesquisa (38% de 

retorno dos questionários enviados). A análise das informações recebidas é feito no 

capítulo a seguir. 

Finalmente, é relevante destacar que todos os testes estatísticos e de análise 

dos dados da presente pesquisa foram realizados por meio da utilização do 

programa SPSS versão PASW Statistics 18 para Windows (SPSS, 2009). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
 

 

Como se mencionou anteriormente, dos 152 questionários enviados, 57 foram 

devolvidos devidamente preenchidos. A distribuição destes por região está mostrada 

na Tabela 1 e por porte no Tabela 2: 

 

Tabela 1 – Respostas válidas por localização 

Localização No. de cooperativas % do total 

Região Sul 36 63% 

 Paraná 17 30% 

 Rio Grande do Sul 13 22% 

 Santa Catarina 6 11% 

Região Sudeste 16 28% 

 Minas Gerais 8 14% 

 São Paulo 5 9% 

 Espírito Santo 3 5% 

Região Centro-oeste 5 9% 

 Goiás 3 5% 

 Mato Grosso 1 2% 

 Mato Grosso do Sul 1 2% 

TOTAL 57 100% 

 

Pode-se observar que a Tabela 1 demonstra bem a concentração de 

cooperativas agropecuárias. Segundo a OCB (2013), o estado com cooperativas 

com maior produção é São Paulo, no entanto esta produção é concentrada no ramo 

sucroalcooleiro, em que poucas cooperativas produzem boa parte das exportações 

do setor. Neste caso, a amostragem demonstra uma adequação ao estudo, ao 

privilegiar cooperativas que tenham variação na diversificação e em área e neste 

aspecto, a região Sul é bastante representativa.  

De acordo com a OCB (2013b), a região Sul obteve 4 milhões de cooperados, 

contando com 15% de aumento em comparação com o ano anterior. Assim os três 

estados com maior número de cooperados em atividade estão contemplados na 



54 
 

pesquisa (São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) que juntos têm 6,5 

milhões de cooperados listados. 

A pesquisa também demonstra uma amostragem adequada em relação ao 

porte das cooperativas estudadas. Como descrito no item 3.4, somente foram 

consideradas para os critérios deste estudo as cooperativas com faturamento anual 

superior a R$ 50 milhões. Por intermédio da Tabela 2, pode-se observar que há uma 

distribuição relativamente homogênea das cooperativas por faixas de faturamento, 

tendo a primeira e a última faixas 5,5% das cooperativas.  

Chama à atenção o fato de que 21% das cooperativas listadas ter faturamento 

entre R$ 1 e 3 bilhões anuais, o que demonstra uma grande maturidade do setor. 

Observa-se também que há uma maior concentração de cooperativas entre R$ 100 

milhões e R$ 600 milhões anuais, contemplando 56% da amostragem. 

 

Tabela 2 – Respostas válidas por porte 

Porte No. de coop. % do total 

Até R$ 100 milhões 3 5,5% 

Acima de R$ 100 milhões a R$ 300 milhões 16 28% 

Acima de R$ 300 milhões a R$ 600 milhões 16 28% 

Acima de R$ 600 milhões a R$ 1 bilhão 7 12% 

Acima de R$ 1 bilhão a R$ R$ 3 bilhões 12 21% 

Acima de R$ 3 bilhões 3 5,5% 

TOTAL 57 100% 

 

Em termos de valores absolutos, entre a menor cooperativa em porte (ROL de 

R$ 67,9 milhões) e a maior (ROL de R$ 6,73 bilhões) a variação foi de 

aproximadamente 99 vezes. Assim, demonstra-se não somente que a amostragem 

em quantidade foi adequada bem como representativa dos diversos estratos em que 

se encontram as cooperativas agropecuárias brasileiras.  

A tabulação completa dos resultados dos questionários recebidos encontra-se 

mostrada no Apêndice 2. 
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4.1 Testes de adequação da amostra 

 

 

Analisar dados é uma tarefa complexa e, apesar da evolução das técnicas 

estatísticas, ainda depende-se de suposições que podem ser consideradas como 

elementos dificultadores na obtenção de resultados claros e geração de 

conhecimento a partir de uma base de dados (AGGARWAL, 2013). Assim, em um 

cenário de pesquisa não exploratória, utilizando-se como base resultados 

previamente obtidos para seleção de variáveis, podem ser necessários testes e 

adequação dos dados, antes de se chegar a conclusões precipitadas. 

Nesta parte, o conjunto de dados foi submetido aos testes Alfa de Cronbach 

para testar sua confiabilidade e à Medida de Adequação de Amostragem de Kaiser-

Meyer-Olkin, ao Teste de Esfericidade de Bartlett e à Análise de Componentes 

Principais para aferir o peso das variáveis escolhidas (SALEH, 2013). Além destes, 

foi empregado um filtro para valores atípicos (outliers) de acordo com o critério de 

Tukey, teste de normalidade de Shapiro-Wilk e da heteroscedasticidade (por meio da 

plotagem dos resíduos) na avaliação da correlação entre as variáveis (FAHRMEIR et 

al., 2013). 

 

 

4.1.1 α (alfa) de Cronbach 

 

 

A análise da confiabilidade dos dados foi realizada por meio da estatística α 

(alfa) de Cronbach, que é a forma mais comum de medir a confiança em surveys. 

Para o conjunto de dados considerados, os seguintes valores da Tabela 3 foram 

gerados: 

 

Tabela 3 - Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach baseado em 

itens padronizados 

N. de Itens 

,002 ,656 6 
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O que pode ser compreendido desta tabela é que o α de Cronbach, para os 

dados tomados de forma crua, é de 0,002 e, quando considerado na forma de itens 

padronizados, de 0,656. Para este trabalho utilizou-se o valor do α de Cronbach 

baseado em itens padronizados, uma vez que parte dos dados se encontra na forma 

de variáveis contínuas e parte em variáveis categóricas, diferença que é levada em 

consideração na forma padronizada antes de realizar a estatística. 

No que se refere a limites de adequação do α de Cronbach, não há consenso 

na literatura, contudo Field (2009) aconselha precaução na tomada do valor 

tradicional de 0,7 como padrão, uma vez que este é suscetível a diferenças 

importantes quando se leva em consideração o número de itens das escalas e o 

campo de estudos. Por sua vez, Corrar, Paulo e Dias Filho (2007) sugerem para 

pesquisas aplicadas os valores mínimos de 0,7 e para exploratórias 0,6, o que é 

válido para os propósitos desta pesquisa (0,6 < 0,656 < 0,7). 

 

 

4.1.2 Medida de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin, teste de 

esfericidade de Bartlett e Análise de Componentes Principais. 

 

 

A medida de adequação de amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indica a 

proporção da variância nas variáveis que pode ser causada por fatores terceiros e 

varia de 0 a 1 (DZIUBAN; SHIRKEY, 1974; CERNY; KAISER, 1977; BEZERRA, 

CORRAR, 2006). Kaiser (1974) recomenda valores acima de 0,5 como aceitáveis, 

isto é, onde a análise fatorial pode ser considerada. Quanto ao Teste de 

Esfericidade de Bartlett, quando se obtém um valor significante (p < 0,001) indica-se 

que a análise de fatores pode ser utilizada. Os resultados podem ser constatados na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - KMO e Teste de esfericidade de Bartlett 

Medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin. ,583 

Teste de esfericidade de Bartlett  χ² aprox. 253,908 

G.l. 55 

Sig. ,000 
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Para o conjunto de dados, a medida de KMO foi de 0,583, o que é considerado 

baixo em relação ao ideal 1 (HUTCHESON; SOFRONIOU, 1999), o que levou à 

decisão de se manter os componentes (variáveis) de forma inalterada. 

Por outro lado, optou-se por refazer o teste utilizando-se somente as variáveis 

não financeiras, uma vez que estas não são diretamente relacionadas com as 

estratégias de diversificação ou de base produtiva nas cooperativas. Assim, 

obtiveram-se os seguintes resultados, conforme a Tabela 5. 

 

Tabela 5 - KMO e teste de esfericidade de Bartlett –  

Somente com Fatores produtivos estruturais 

Medida de adequação da amostragem de Kaiser-Meyer-Olkin. ,638 

Teste de esfericidade de Bartlett  χ² aprox. 73,012 

G.l. 15 

Sig. ,000 

 

Apesar de não serem valores muito superiores aos obtidos anteriormente, 

decidiu-se fazer a análise de componentes principais para verificar o peso individual 

das variáveis empregadas. Esta análise foi considerada como acessória para o 

propósito deste trabalho. Assim, procedeu-se à decisão do limite de autovalores 

superiores a 0,7 para escolha de fatores, uma vez que não foi possível encontrar 

parâmetros na literatura, e utilizou-se a rotação Varimax (variância máxima com a 

normalização de Kaiser) (ABDI, 2003; TABACHNIK; FIDELL, 2012), por ser a forma 

mais comum de se realizar o teste (BROWN, 2009), como pode ser verificado por 

meio da Tabela 6. 

O que pode ser observado é que três componentes relativos a variáveis – 

componentes Tempo de Operação (1), Área de Atuação (2) e Número de 

cooperados (3) – são passíveis de explicar juntamente até 76,8% ou mais das 

variâncias. Isto é, os componentes relativos à Diversificação Horizontal, Lateral e 

Vertical têm uma presença que pode ser considerada como menos significativa na 

explicação das variâncias para o limite escolhido (0,7). 
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Tabela 6 - Variância Total Explicada 

Comp. Autovalores iniciais Soma dos quadrados dos fatores  

de carregamento de uma variável 

Rotação da soma do  

quadrado dos valores 

Total % da Var. Cumul. % Total % da Var. Cumul. % Total % da Var. Cumul. % 

dimension0 

1 2,389 39,825 39,825 2,389 39,825 39,825 1,803 30,046 30,046 

2 1,332 22,192 62,016 1,332 22,192 62,016 1,627 27,110 57,156 

3 ,886 14,774 76,791 ,886 14,774 76,791 1,178 19,635 76,791 

4 ,624 10,397 87,188       

5 ,446 7,431 94,619       

6 ,323 5,381 100,000       

Método de extração: Análise de componentes principais. 

 

Isto quer dizer que, caso a Análise de Componentes principais fosse o foco do 

trabalho, estes fatores seriam eliminados da análise. No entanto, para o decorrer do 

trabalho, serão levadas em consideração todas as variáveis incluídas nos testes 

realizados, mesmo com a demonstração do comprometimento dos itens 

Diversificação Horizontal, Lateral e Vertical na capacidade de explicação das 

variâncias. Isto se deve à necessidade de compreender o impacto destas três 

estratégias, que compõem o cerne dos fatores produtivos, no desempenho 

financeiro das cooperativas estudadas. 

 

 

3.6. Filtro de valores atípicos de Tukey 

 

 

Ao analisar conjuntos de dados, em especial quando há um número 

considerável de variáveis em consideração, é preciso manter a coerência interna, 

garantindo que erros e ruídos não diminuam a qualidade ou adulterem informações 

que de outra forma seriam consideradas como importantes (BEN-GAL, 2005). Há 

diversos motivos para o surgimento de valores atípicos (outliers) em amostras, mas 

que geralmente relacionados a erros de medição, erros de execução ou da 

variabilidade natural dos dados dentro do seu universo. 

Há diversas formas de selecionar casos de valores atípicos, entre eles, o teste 

de Grubbs, o teste de Dixon, Z-scores, histogramas e diagramas de caixa (GARCIA, 

2013). O inconveniente de se empregar os testes de Grubbs, de Dixon e Z-scores é 

que estes pressupõem a normalidade dos dados, e esta é inicialmente 
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desconhecida. Quanto a histogramas e diagramas de caixa, essencialmente 

demonstram os mesmos dados, sem a necessidade de pressuposição de 

distribuição, de maneira que foi selecionado o diagrama de caixa como forma de 

análise (HYNDMAN; SHANG, 2010; SUN; GENTON, 2011). 

Assim, para minimizar possíveis distorções, as amostras foram submetidas à 

análise de presença de valores atípicos, através do filtro do critério de Tukey 

(Tukey’s hinges), segundo a fórmula de descarte para observações (Y) que se 

encontrem na situação dada abaixo: 

 

  (          )         (          ) 

 

Onde Q1 denota o valor do menor quartil, Q3 o do maior quartil e que AIQ 

(amplitude interquartis) é dada pela diferença de Q3 – Q1, (HOAGLIN; MOSTELLER; 

TUKEY, 1983). Os itens a serem considerados para descarte (Y) são representados 

por asteriscos em um diagrama de caixa (MOROCCO, 2003): 

 

Figura 3 – Valores atípicos para ROL 
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Figura 4 – Valores atípicos para ILC 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Valores atípicos para AREA 
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Figura 6 – Valores atípicos para NCOOP 

 

 

Após a geração dos valores potencialmente atípicos, chegou-se à conclusão de 

que as cooperativas representadas pelos números 18 e 30 foram consideradas em 

ao menos uma das variáveis e as cooperativas de números 4, 8, 22 e 26 em duas 

variáveis. Aggawar (2013) discute os fundamentos e as técnicas de seleção de 

valores atípicos e chega à conclusão de que apesar da seleção não somente ser 

necessária como também essencial à boa pesquisa, esta depende de “um 

julgamento geralmente subjetivo do que constitui um desvio suficiente para um ponto 

ser considerado como um valor atípico” (p. 3), apontando para um espectro de 

consideração de dados que varia de dados normais (típicos) a anômalos, conforme 

ilustra a Figura 7: 

 

Figura 7 – Espectro de outliers 

 

 

Escore de atipicidade - da esquerda para a direita 

Adaptado de Aggawar (2013). 

 

Dados típicos  Ruído Anomalias 

Valores atípicos 
fracos ou fortes 
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Assim, a análise de atipicidade deve levar em consideração quais critérios são 

empregados na definição da fronteira para qualificação como outlier. A análise deve 

ser feita primariamente no intuito de eliminar as anomalias, que podem causar 

distorções mais graves nos dados, e secundariamente, minimizar o ruído, de forma a 

aumentar a qualidade do conjunto. Adiciona-se a esta sensibilidade necessária o 

fato de alguns métodos de detecção de valores atípicos necessitarem de uma 

pressuposição quanto à distribuição a priori subjacente dos dados (BEN-GAL, 2005). 

Desta maneira, antes de eliminar quaisquer casos da estatística, passou-se à 

análise individual para conferir a) erros de medição; b) erros de transcrição de dados 

dos formulários; e c) erros de execução nos cálculos. A necessidade de suposição 

de comportamento dos dados também é levada em consideração, no próximo item, 

antes de eventuais descartes. 

 

 

4.1.4 Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

 

 

Para testar se o comportamento das variáveis se se configura como uma 

distribuição normal, podem ser empregados os testes de Kolmogorov-Smirnov e o 

teste de Shapiro-Wilk (FREIRE et al., 2012). Contudo, estes dois testes têm 

pressuposições diferentes, sendo o primeiro mais adequado para amostras grandes 

(n > 2000), enquanto o segundo obtém melhores resultados para amostras 

pequenas (3 < n < 2000) 

Desta forma, utilizou-se o teste de Shapiro-Wilk para verificar a distribuição 

normal nas variáveis. Neste teste a hipótese nula (H0) equivale à normalidade, isto é, 

ao aceitá-la assume-se a normalidade dos dados. A significância deste teste se dá 

através do p-valor e uma vez que este seja p < 0,05, rejeita-se a H0. Os resultados 

para as variáveis empregadas podem ser encontrado na Tabela 7. 

Observou-se que a presença dos outliers não foi de impacto significativo na 

distribuição das variáveis, ou seja, nenhuma variável teve comportamento 

normalizado pela retirada de outliers. Contudo, decidiu-se por retirar as cooperativas 

não incluídas na segunda leva de testes (cooperativas 8 e 22), uma vez que estes 

outliers podem alterar as análises de correlação. 
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Tabela 7 – Teste de normalidade de Shapiro-Wilk 

 Todos os casos Sem outliers 

Estatística g.l. Sig. Estatística g.l. Sig. 

ROL ,633 57 < ,001 ,738 53 < ,001 

ROS ,882 57 < ,001 ,860 53 < ,001 

ROCE ,936 57 ,005 ,925 53 ,003 

ILC ,652 57 < ,001 ,643 53 < ,001 

END ,976 57 ,318 ,974 53 ,254 

TEMP ,950 57 ,019 ,959 53 ,068 

AREA ,763 57 < ,001 ,858 53 < ,001 

NCOOP ,573 57 < ,001 ,815 53 < ,001 

DIVH ,930 57 ,003 ,925 53 ,002 

DIVL ,918 57 ,001 ,930 53 ,004 

DIVV ,799 57 < ,001 ,802 53 < ,001 

 

 

4.1.5 Heteroscedasticidade 

 

 

A heteroscedasticidade ocorre quando o conjunto de dados apresenta 

variâncias de erro diferentes para uma mesma variável independente. A presença 

desta peculiaridade pode dificultar a análise de regressão porque pode invalidar 

testes de significância. Um teste simples para verificar se a heteroscedasticidade é 

presente nos dados é através da plotagem dos resíduos, que, entre suas formas 

mais comuns, pode apresentar o formato de leque, ou seja, dados concentrados em 

uma parte do gráfico que se dispersam em outra, conforme pode ser demonstrado 

na figura 8. 

Em estudos econômicos (WOOLRIDGE, 2012) é muito comum encontrar 

conjuntos de dados heterescedásticos, em especial em estudos transversais como o 

proposto aqui. Woolridge também comenta que das diversas formas de 

heteroscedasticidade, os estudos transversais são mais comuns em ter a 

distribuição de “leque”. Este fenômeno pode ser também checado a partir de testes 

como o teste de Breusch-Pagan (para variáveis normais ou normalizadas) ou o teste 

de White que é genérico para qualquer população (BREUSCH; PAGAN, 1979; 

FAHRMEIR et al., 2013). 
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Figura 8 – Plotagem de Resíduos (Base: variável ROL) 

 

Para Greene (2011) é praticamente impossível saber quais condições 

subjacentes são responsáveis pela heteroscedasticidade nos dados, contudo é 

possível entender as consequências da mesma no conjunto de dados. Várias 

causas são listadas por Greene (2011) e Verbeek (2004) como o aprendizado ao 

longo do tempo (que leva empresas diferentes a buscar soluções diferentes), 

amostras pequenas (já que em amostras maiores o efeito é diminuído), presença de 

outliers, transformação incorreta dos dados e variáveis importantes não incluídas. 

Neste caso, entende-se que a heteroscedasticidade é gerada de forma natural pela 

característica dos dados, uma vez que o tamanho da amostra é adequada, os 

valores atípicos foram devidamente removidos e os dados foram duplamente 

verificados em busca de eventuais erros de transcrição ou de operações 

matemáticas. 

A análise dos resultados obtidos deve levar em conta a heteroscedasticidade 

nos dados, em especial na limitação da generalização dos mesmos. A presença de 

heteroscedasticidade também dificulta a utilização de métodos de regressão linear 

na compreensão dos dados além de afetar a interpretação dos mesmos. 

Finalmente, conclui-se que os dados são adequados para representar a 

população, além de serem apropriados para a compreensão dos fenômenos através 

das variáveis propostas. Até o momento, preferiu-se não retirar quaisquer outras 
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cooperativas da amostra, por temer eventual diminuição na potência estatística. Por 

outro lado, algumas limitações impostas pela presença da heteroscedasticidade 

indicam que se deve ter cautela na interpretação dos dados. 

 

 

4.2 Correlações 

 

 

Para analisar o impacto das variáveis escolhidas no desempenho financeiro de 

cooperativas agropecuárias podem ser utilizadas diversas metodologias, cada uma 

destas adequada ao conjunto de dados e aos propósitos da pesquisa. Como 

previamente visto, os estudos sobre cooperativismo no Brasil geralmente empregam 

a análise financeira, mas com abordagens bastante diferentes, como modelos 

econométricos Logit e Tobit (MENEGÁRIO, 2000; GIMENES; URIBE-OPAZO, 

2001a; FERREIRA; BRAGA, 2004; BIALOSKORSKI NETO, 2007; COSTA, 2010), 

Análise envoltória de dados (PEIXE; PROTIL, 2007; SOUZA, 2008; PEREIRA et al., 

2009), entre outros. 

Assim, nota-se uma preferência pelos métodos capazes de realizar regressões 

ou avaliação de vetores.  Estas técnicas são adequadas para os objetivos das 

pesquisas realizadas, mas quando se trata de avaliar o impacto de variáveis onde há 

indicação de heteroscedasticidade, os modelos de regressão perdem força e 

confiabilidade na previsão de valores. Desta forma, optou-se por fazer a análise 

pretendida através de correlação. No entanto, é necessário escolher uma 

metodologia de correlação que seja adequada ao conjunto de dados obtidos. As 

formas mais comuns de se medir correlações entre variáveis são as correlações de 

Pearson, Spearman e Kendall (BONNETT; WRIGHT, 2000; CHOK, 2010). 

A primeira, destas, é a correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação 

produto-momento (ρ de Pearson). A correlação de Pearson é uma medida estatística 

de força de uma relação linear entre dados pareados. Para tanto, deve-se pressupor 

dados bivariados normais, em variáveis contínuas (inteiros, intervalos ou 

fracionados) e que possuam relacionamento linear. A força da correlação de 

Pearson está intimamente ligada à independência dos fatores a serem medidos 

(BONNETT; WRIGHT, 2000). 
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Foi demonstrado anteriormente que as variáveis (com exceção de duas) não 

demonstram comportamento normal, e que não necessariamente são independentes 

(como é comum em pesquisas que envolvem dados transversais). Quanto ao 

relacionamento linear, a presença de heteroscedasticidade nos mesmos faz com 

que se questione o limite desta linearidade. Uma vez que algumas das 

pressuposições necessárias para o uso adequado da correlação de Pearson são 

negadas, cabe conferir a possibilidade de utilização da correlação de Spearman.  

De acordo com Bonnett e Wright (2000), a correlação de Spearman, ou 

coeficiente de correlação de postos de Spearman, não tem necessariamente os 

mesmos pré-requisitos da correlação de Pearson (normalidade, relação de 

associação linear, etc). Por outro lado, aceita o mesmo tipo de variáveis, mas deve-

se assumir a monotonicidade entre as mesmas, isto é, deve haver uma função 

subjacente segundo a qual as variáveis aumentam ou diminuem conjuntamente em 

valor. Na figura 9, observam-se três funções: a) monotônica crescente, b) 

monotônica decrescente e c) não monotônica. 

 

Figura 9 – Monotonicidade em funções 

 

A        B              C 

Assim uma função monotônica – mas que não apresenta associação linear – 

poderia ter um valor de correlação de Pearson moderado enquanto apresentaria 

valores altos para a correlação de Spearman, devido à capacidade desta de analisar 

a correlação monotônica desassociada da linearidade. A correlação de Spearman, 

no entanto, não é capaz de avaliar todas as relações possíveis entre os dados, de 

forma que uma função quadrática perfeita, por exemplo, por não ser monotônica, 

passaria despercebida e receberia uma correlação baixa ou inexistente. Desta 

forma, o uso da correlação de Spearman, além de testar a correlação, serve como 

teste para monotonicidade nos dados (LIRA, 2004; LIRA; CHAVES NETO, 2006). 

Por fim, a correlação τ de Kendall, ou coeficiente de correlação por postos de 

Kendall, tem pré-requisitos diferentes, sendo necessária a inclusão das variáveis no 
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mínimo em nível ordinal, uma vez que esta estatística utiliza como estimador a 

ordem de postos (LIRA, 2004).   

No que tange à interpretação de correlações, Woolridge (2012) adverte que 

estas são comumente mais baixas em estudos econométricos devidos à forte dose 

de influência de fatores não medidos (correlação espúria) e que a mera ocorrência 

de uma correlação intermediária ou baixa (.3 a .6)  não significa que os fatores 

estudados não sejam relevantes. Após cortar os outliers (cooperativas 4 e 26), e 

fazer as correlações de Spearman e Kendall, conclui-se que a correlação de 

Spearman é a mais adequada para lidar com a amostra, o que fica claro através da 

discussão realizada e também pelo fato de que a correlação de Pearson é capaz de 

encontrar 31 correlações significantes a 0,01 e 11 correlações a 0,05 enquanto 

Kendall consegue encontrar somente 27 correlações significantes a 0,01 e 11 a 

0,05. A correlação de τ de Kendall apresentou resultados muito baixos, compatíveis 

com o esperado devido à adequação da técnica às características dos dados. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto de fatores estruturais 

no desempenho financeiro de cooperativas agropecuárias. Para tanto, dividiu-se a 

análise dos fatores produtivos em dois grupos, Base produtiva e Estratégias de 

diversificação, baseados respectivamente nas seguintes variáveis: Tempo de 

operação (TEMP), Área de atuação (AREA) e Número de cooperados (NCOOP) na 

Base produtiva; e Diversificação Horizontal, Diversificação Lateral e Diversificação 

Vertical nas Estratégias de diversificação. Quanto aos índices financeiros foram 

selecionados a Receita Operacional Líquida (ROL), Retorno sobre capital 

empregado (ROCE), Retorno sobre Vendas (ROS), Índice de Liquidez Corrente 

(ILC) e Endividamento (END). 

Após o corte dos valores atípicos e a escolha da metodologia de correlação de 

Spearman como ferramenta de análise, foi feita uma tabela com as correlações. 

Primeiramente foram analisadas as correlações que tiveram incidência nas 

hipóteses propostas na metodologia, mas também foram encontradas correlações 

interessantes que não foram contempladas nas hipóteses. Assim, a análise dos 

resultados se dará das duas formas. 

A escolha na divisão das variáveis a serem estudadas se deve a vários 

critérios, entre eles a interligação das mesmas e sua possível influência mútua 

(correlação espúria). Assim, a compreensão das hipóteses que afetam os dois 

grupos deve ser feita em conjunto. 
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Para o grupo Base Produtiva, as hipóteses propostas foram: a cooperativa terá 

melhor desempenho financeiro quando tiverem maior área de atuação (H4), maior 

número de associados (H5) e maior tempo de operação (H6). As correlações obtidas 

estão demonstradas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Variáveis de Base Produtiva 

Índice   TEMP AREA NCOOP 

ROL Coeficiente de correlação -,060 ,593
** ,497

** 

Sig. (unic.) ,330 ,000 ,000 

N 53 53 53 

ROS Coeficiente de correlação -,090 ,150 -,013 

Sig. (unic.) ,252 ,133 ,462 

N 55 55 55 

ROCE Coeficiente de correlação -,085 ,089 ,073 

Sig. (unic.) ,265 ,254 ,294 

N 53 53 53 

ILC Coeficiente de correlação ,066 ,076 -,112 

Sig. (unic.) ,313 ,288 ,204 

N 53 53 53 

END Coeficiente de correlação -,044 -,008 ,152 

Sig. (unic.) ,373 ,477 ,130 

N 53 53 53 

 
*. Correlação é significante ao nível 0,05 (unicaud.). 
**. Correlação é significante ao nível 0,01 (unicaud.). 

 

O que pode ser observado é que há uma correlação positiva entre Área de 

atuação e Número de cooperados e a Receita Operacional Líquida. Uma vez que 

este índice é um forte indicativo do crescimento e do impacto das operações 

empreendidas pelas cooperativas em seu desempenho financeiro, deduz-se que 

estas duas variáveis são importantes na execução da atividade principal das 

cooperativas. No entanto, a Área de Atuação e o Número de cooperados não 

apresentam correlação significativa com as variáveis que medem o desempenho 

econômico-financeiro das cooperativas. 

A terceira variável deste grupo (TEMP) também apresenta uma correlação 

muito baixa com ROL, mesmo considerado o contexto e tipo de análise de dados, 

refutando a teoria vigente que afirma que as cooperativas que se aproveitaram da 

época de ouro dos empréstimos governamentais tenham melhor desempenho. 

Como conclusão, pode-se afirmar que com base nos resultados da pesquisa, 

as hipóteses H4, H5 e H6 podem ser rejeitadas, ou seja, não foram encontradas 

evidências que permitam estabelecer uma relação entre Área de Atuação, Número 
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de Cooperados e Tempo de Operação com o desempenho econômico e financeiro 

das cooperativas agropecuárias. 

Quanto ao segundo grupo, as hipóteses empregadas foram: a cooperativa terá 

melhor desempenho financeiro quando tiver maior diversificação horizontal (H1), 

diversificação lateral (H2) e diversificação vertical (H3), cujas correlações estão 

mostradas na Tabela 9.  

 

Tabela 9 – Variáveis de Diversificação 

 

 

 

 

*. Correlação é significante ao nível 0,05 (unicaud.). 

**. Correlação é significante ao nível 0,01 (unicaud.). 

 

Pode-se observar que as estratégias de diversificação têm impacto médio no 

nível de faturamento das cooperativas, com destaque para a diversificação vertical. 

Por outro lado, é notável que nenhuma das três estratégias de diversificação tenha 

impacto significativo nos outros índices financeiros. Isto é, impactam o desempenho 

global da cooperativa, mas não nos outros índices de rentabilidade, liquidez e 

endividamento. Isto pode se dever ao fato de que as cooperativas abarcam cada vez 

mais níveis da cadeia de produção, de forma que ela acaba sendo a própria cadeia 

em muitos casos (operando da compra da matéria prima bruta até a venda direta 

para o consumidor final), e que as vendas finais sejam somente parte das diversas 

vendas intermediárias, com impacto pequeno nas estatísticas gerais.  

As estratégias de diversificação também não apresentam correlação 

significante com o capital empregado (ROCE), nem com os índices de liquidez e 

Índice   DIVH DIVL DIVV 

ROL Coeficiente de correlação ,336
** ,349

** ,436
** 

Sig. (unic.) ,005 ,004 ,000 

N 53 53 53 

ROS Coeficiente de correlação ,145 ,036 ,119 

Sig. (unic.) ,141 ,396 ,189 

N 53 53 53 

ROCE Coeficiente de correlação ,061 -,012 -,003 

Sig. (unic.) ,325 ,465 ,492 

N 53 53 53 

ILC Coeficiente de correlação ,008 ,013 ,160 

Sig. (unic.) ,477 ,460 ,117 

N 53 53 53 

END Coeficiente de correlação ,062 ,043 -,176 

Sig. (unic.) ,323 ,375 ,096 

N 53 53 53 
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endividamento. Isto é consistente com o afirmado por Ferreira e Braga (2004) e 

Martins e Lucato (2014) que demonstram que os motivos por trás da busca pela 

diversificação são variados, incluindo a gestão do risco, a dificuldade econômica e a 

necessidade de repasse da produção dos cooperados. 

Assim, rejeitam-se as hipóteses H1, H2 e H3 na medida em que os dados 

obtidos pela pesquisa não permitem encontrar uma correlação significativa entre os 

diversos tipos de diversificação e o desempenho econômico-financeiro das 

cooperativas agropecuárias. 

Por último, foi proposto que a cooperativa terá um desempenho melhor caso 

tenha um maior faturamento (H7). As respectivas correlações se encontram na 

Tabela 10. 

Tabela 10 – Variáveis Financeiras 

Índice   ROL ROS ROCE ILC END 

ROL Coeficiente de correlação 1,000 ,286
* ,160 ,143 -,055 

Sig. (unic.) . ,016 ,118 ,143 ,343 

N 53 53 53 53 53 

ROS Coeficiente de correlação ,286
* 1,000 ,790

** ,544
** -,446

** 

Sig. (unic.) ,016 . ,000 ,000 ,000 

N 53 53 53 53 53 

ROCE Coeficiente de correlação ,160 ,790
** 1,000 ,229

* ,001 

Sig. (unic.) ,118 ,000 . ,043 ,498 

N 53 53 53 53 53 

ILC Coeficiente de correlação ,143 ,544
** ,229

* 1,000 -,646
** 

Sig. (unic.) ,143 ,000 ,043 . ,000 

N 53 53 53 53 53 

END Coeficiente de correlação -,055 -,446
** ,001 -,646

** 1,000 

Sig. (unic.) ,343 ,000 ,498 ,000 . 

N 53 53 53 53 53 

 
*. Correlação é significante ao nível 0,05 (unicaud.). 
**. Correlação é significante ao nível 0,01 (unicaud.). 

 

Dos resultados obtidos pode-se observar que existe certa correlação entre o 

nível de faturamento de uma cooperativa agropecuária e a sua respectiva 

lucratividade (ROS), podendo-se afirmar que existe uma tendência deste último 

indicador crescer à medida que a cooperativa evolui em suas vendas. No entanto, 

não se observou uma relação entre o porte das empresas analisadas e os demais 

indicadores de performance econômico-financeira, negando-se portanto a H7. 

Em outra análise, os mesmos dados permitem estabelecer algumas conclusões 

interessantes que não foram antecipadas quando as hipóteses do presente trabalho 
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foram estabelecidas. Pode-se notar uma forte correlação entre a lucratividade (ROS) 

e a rentabilidade (ROCE), o que já poderia ser esperado, pois em ambos os casos 

as sobras líquidas geradas comparecem fazendo parte do numerador de ambos 

indicadores.  

Não tão evidentes, por outro lado, são as elevadas correlações entre a 

lucratividade (ROS) e a liquidez (LIQ) e o endividamento (END). Uma hipótese a ser 

considerada para tal fato poderia sugerir que uma gestão competente da área 

financeira das cooperativas agropecuárias explicaria uma melhor lucratividade ao 

mesmo tempo em que uma melhor liquidez e um menor endividamento (a correlação 

é negativa). No entanto, os resultados da presente pesquisa não permitem 

estabelecer conclusões definitivas sobre tal afirmação, permanecendo como 

sugestão para estudos futuros o aprofundamento dessa investigação.  

Da mesma forma, é possível examinar as correlações entre as variáveis não-

financeiras, uma vez que elas permitem observar outras correlações de interesse na 

análise dos dados, como observado na Tabela 11.  

 

Tabela 11 – Variáveis Não Financeiras 

 Índices   TEMP AREA NCOOP DIVH DIVL DIVV 

TEMP Coeficiente de 
correlação 

1,000 -,154 -,054 ,124 ,164 ,187 

Sig. (unic.) . ,126 ,346 ,179 ,111 ,081 

N 53 53 53 53 53 53 

AREA Coeficiente de 
correlação 

-,154 1,000 ,571
** ,342

** ,278
* ,373

** 

Sig. (unic.) ,126 . ,000 ,005 ,018 ,002 

N 53 53 53 53 53 53 

NCOOP Coeficiente de 
correlação 

-,054 ,571
** 1,000 ,111 ,335

** ,330
** 

Sig. (unic.) ,346 ,000 . ,206 ,005 ,006 

N 53 53 53 53 53 53 

DIVH Coeficiente de 
correlação 

,124 ,342
** ,111 1,000 ,432

** ,286
* 

Sig. (unic.) ,179 ,005 ,206 . ,000 ,015 

N 53 53 53 53 53 53 

DIVL Coeficiente de 
correlação 

,164 ,278
* ,335

** ,432
** 1,000 ,498

** 

Sig. (unic.) ,111 ,018 ,005 ,000 . ,000 

N 53 53 53 53 53 53 

DIVV Coeficiente de 
correlação 

,187 ,373
** ,330

** ,286
* ,498

** 1,000 

Sig. (unic.) ,081 ,002 ,006 ,015 ,000 . 

N 53 53 53 53 53 53 

 
*. Correlação é significante ao nível 0,05 (unicaud.). 
**. Correlação é significante ao nível 0,01 (unicaud.). 
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Em primeiro lugar, nota-se claramente que a relação entre o Tempo de 

Operação e as variáveis de diversificação é basicamente irrelevante. Esta correlação 

baixa pode significar que não há necessariamente uma acumulação de processos, 

know how e melhorias no processo produtivo relacionado com o tempo de existência 

das cooperativas, como sugerido na literatura. Sugere-se verificar mais 

detalhadamente este fenômeno uma vez que vai de encontro ao senso comum.  

Por outro lado, a correlação entre a Área de Atuação e os demais itens (com 

exceção de Tempo de operação) é considerável, em especial com o número de 

cooperados. Neste caso é natural haver tal relação, apesar de não ser possível 

prever qual dos dois é variável dependente e independente (maior área gera maior 

número de cooperados ou vice-versa). Contudo, apesar de não ser uma correlação 

muito alta, demonstra que ter uma base produtiva alimentando a cooperativa é 

essencial para a sua sustentabilidade financeira. 

Da mesma forma, a Diversificação Vertical tem correlações interessantes com 

as demais estratégias de diversificação (lateral e horizontal), além de com o Número 

de Cooperados e Área de Atuação. O destaque fica para a correlação entre a 

Diversificação Vertical e a Diversificação Lateral, o que pode indicar que o processo 

de diversificação de operações em uma cooperativa agropecuária se dá em dois 

estágios – inicialmente horizontal e num segundo momento, lateral atrelada à 

vertical, o que poderá ser verificado posteriormente em estudos futuros. Em suma, a 

Diversificação Vertical parece utilizar a base de investimento nas diversificações 

horizontal e lateral como trampolim para a diversificação vertical. Em especial, 

notou-se que há uma correlação interessante entre a Área de Atuação e os demais 

fatores estruturais, o que leva a crer que a base produtiva de uma cooperativa é 

bastante importante para seu desenvolvimento. Em outra análise, foi possível 

considerar que o Tempo de Operação de uma cooperativa é essencialmente 

irrelevante para o desempenho financeiro bem como para o desenvolvimento de 

atividades relacionadas às diversas estratégias de diversificação de operações. 

Como anteriormente nas análises financeiras, estas hipóteses posteriores não 

configuraram na pesquisa. No entanto, como criam novos questionamentos, devem 

ser mais bem investigados em estudos futuros. 
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4.3 Proposta de modelo de avaliação de desempenho 

 

 

Visto que com os dados obtidos não foi possível delimitar o impacto das 

variáveis de forma isolada, ou seja, por meio de correlações uma a uma, optou-se 

por alternativamente utilizar outra forma de análise. Neste intuito, ao invés de aplicar 

a correlação de Spearman como anteriormente, passou-se ao emprego de análise 

multivariada, que permite somar as forças de cada uma das variáveis e encontrar 

soluções que contemplem as variáveis em conjunto. Esta escolha é motivada pelo 

questionamento levantado no item anterior a respeito da eficiência do emprego 

financeiro das variáveis de diversificação e base produtiva. 

Assim, ao contrário de testar relações evidenciadas na literatura, foi utilizada a 

análise de agrupamento (clustering), que não emprega nenhuma definição a priori e 

cujo resultado final depende somente das características intrínsecas do conjunto de 

dados. No entanto, para que tal abordagem tivesse sucesso, foi necessário criar 

uma variável única de desempenho, descrita no item 4.3.1, que conjugasse o peso 

das variáveis financeiras escolhidas para o estudo. 

Desta forma pode-se obter uma resposta satisfatória ao dividir o conjunto de 

cooperativas em dois grupos com comportamento de variáveis distintos, como 

observado no item 4.3.2. Finalmente, no item 4.3.3, utilizando-se da análise 

discriminante, foi possível obter uma função discriminante e funções de classificação 

para ambos os grupos. 

 

 

4.3.1 Desenvolvimento da variável de desempenho 

 

 

A análise de agrupamento é uma técnica cujo objetivo é encontrar, por meio 

das proximidades internas nos dados, grupos mais ou menos coesos. Para que seja 

possível avaliar quais grupos de comportamento têm melhor desempenho financeiro, 

foi criada uma variável que congrega as variáveis financeiras em um único indicador, 

de forma que as cooperativas possam ser comparadas.  

O motivo para o desenvolvimento de tal variável se baseia na multiplicidade de 

interpretações a respeito do desempenho por meio das variáveis empregadas na 
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análise anterior. Com este objetivo, a variável foi desenvolvida com dois critérios em 

mente: a) a variável deve medir o desempenho de modo equilibrado, mas com maior 

peso nas variáveis financeiras que meçam principalmente o impacto da 

diversificação e da base produtiva; e b) a variável deve ser definida de forma ser 

usada mesmo com cooperativas não incluídas na amostra obtida para o estudo. Por 

estes motivos, ao invés de agregar as variáveis ROS e ROCE em uma única variável 

resultante, optou-se por manter as duas com o objetivo de dar maior peso às 

variáveis que sejam mais influenciadas pelo retorno das atividades de produção das 

cooperativas. O resultado desta escolha é que o tripé de Iudícibus (2010) é pendido 

para o lado que mais aponta para o desempenho das atividades de produção e o 

retorno das vendas das cooperativas. 

A criação da variável de desempenho (DESEMP) foi baseada numa 

simplificação (tanto conceitual quanto em termos de mecanismo) do modelo de 

competitividade de Lucato et al. (2012) e pode ser descrita como um vetor que mede 

o grau de adequação da cooperativa em relação a um benchmark proveninente da 

própria amostra.  

Para as variáveis financeiras ROS, ROCE, ILC foi feito um ranqueamento do 

maior para o menor valor e para a variável END, foi feito o mesmo ranqueamento 

usando a fórmula 1-END, uma vez que quanto maior o endividamento, menor o 

desempenho. Passou-se à retirada de outliers encontrados conforme cada variável, 

para evitar distorções, e para cada um destas variáveis, a menor incidência (      ) 

foi subtraída da maior incidência (      ) e seu resultado dividido por 3, obtendo-se 

     . Assim, para cada variável, é atribuída a seguinte pontuação (PONT): 

 

0 = caso a cooperativa tenha valor                

1 = caso a cooperativa tenha valor                           (       ) 

2 = caso a cooperativa tenha valor          (       )  

 

Assim, a variável DESEMP pode ser definida como o vetor: 

 

   [

             

           

               

         

] 
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Sua versão transposta é: 

 

                                        

 

Finalmente, o valor da variável DESEMP é o comprimento de D‟ (   ), que 

pode ser determinado por: 

 

    (                                  ) 

 

Dado que a pontuação máxima a ser obtida em cada variável é 2 e são 4 as 

variáveis existentes, e, caso a cooperativa tenha pontuação máxima em todos os 

critérios,    será expresso como          , o que resulta em      8. Assim a variável 

DESEMP varia de 0 (pior desempenho possível) a 8 (melhor desempenho possível). 

A observação final da variável DESEMP se mostrou adequada e seus 

resultados, equilibrados (como pode ser verificado na Tabela 12 e na Figura 10).  

 

Tabela 12 – Comportamento da variável DESEMP 

 
Frequência Percentual 

Percentual 

Válido  

Percentual 

Cumulativo  

Válido 1,00 16 28,1 28,1 28,1 

2,00 8 14,0 14,0 42,1 

3,00 8 14,0 14,0 56,1 

4,00 12 21,1 21,1 77,2 

5,00 5 8,8 8,8 86,0 

6,00 4 7,0 7,0 93,0 

7,00 2 3,5 3,5 96,5 

8,00 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

Após a conferência, nenhuma empresa obteve desempenho mínimo (0), o que 

significaria baixa pontuação em todos os componentes da variável, e somente duas 

cooperativas receberam a pontuação máxima (8). Foi possível avaliar, de forma 

simples, dois comportamentos distintos, um em que as cooperativas têm alta 

pontuação em ROS e ROCE e baixa pontuação em ILC e END e a outra em que o 

resultado é contrário. Espera-se investigar melhor o motivo de tal distinção em 

estudos subsequentes. 
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Figura 10 – Histograma de cooperativas de acordo com a variável DESEMP 

 

Uma pequena discussão a respeito das eventuais limitações no 

desenvolvimento desta variável e de seu emprego se encontram ao fim do item 5. 

 

 

4.3.2 Análise de agrupamento (clusters) 

 

 

Agrupamento ou classificação, muitas vezes chamada de “clusterização”, 

também é conhecido como reconhecimento de padrões não supervisionado, isto é, 

trata-se de uma família de técnicas na qual os agrupamentos não são indicados a 

priori e sim conhecidos após o tratamento estatístico (GAN; MA; HU, 2007; EVERITT 

et al., 2011), ao contrário da análise discriminante (HAIR et al., 2009; TABACHNIK; 

FIDELL, 2012).  

O agrupamento em dois passos (twostep clustering) é uma das técnicas de 

agrupamento mais utilizadas e foi desenvolvida por Chiu et al. (2001). Seu objetivo é 

a análise e agrupamento de grandes conjuntos de dados. Uma descrição 
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pormenorizada da técnica e suas pressuposições matemáticas pode ser encontrada 

em Chiu et al. (2001), além de Bacher, Wenzig e Vogler (2004), que fazem uma 

crítica a respeito da técnica e explicam os dois passos dos quais a técnica recebe o 

nome como: 

 

a) Pré-agrupamento: as amostras (neste estudo, cooperativas) são agrupadas 

em pré-grupos e suas características são usadas como novas amostras. 

Assim, as novas amostras são testadas em termos de densidade e os pré-

grupos são analisados por sua proximidade. 

b) Agrupamento: é utilizado um modelo hierárquico para aglomerar as 

amostras resultantes do pré-agrupamento. Finalmente, são empregadas as 

distâncias Euclidianas ou a máxima verossimilhança logarítmica (MVL, log-

likelihood). 

 

A escolha do uso do segundo tipo de distâncias (MVL) se encontra na 

capacidade desta em manusear variáveis de tipos diferentes (BACHER; WENZIG; 

VOGLER, 2004). Em vista de que não há tal necessidade, se optou pela distância 

Euclidiana, que pode ser medida da seguinte maneira (LANDAU; EVERITT, 2004): 

 

    [∑(       )
 

 

   

]

 
 

 

 

Sendo     a distância entre dois indivíduos i e j, ambos medidos de acordo com 

q variáveis,    ,    , l =1, ..., q. Assim utilizando-se de cinco variáveis de input (DIVH, 

DIVL, DIVV, AREA e NCOOP) 3 , e delimitando-se a criação máxima não 

supervisionada de cinco agrupamentos, foi possível agrupar a totalidade de 

cooperativas em dois grupos distintos. Conforme a Figura 11, foi possível obter um 

bom resultado em termos de qualidade no processo de separação de grupos, de 

acordo com o critério de Kaufman e Rousseeuw (2005), que dividem a qualidade do 

agrupamento em ruim, satisfatória e boa. 

                                                            
3 Após um pré-teste, a variável TEMP se mostrou irrelevante na classificação de grupos. 
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Figura 11 – Sumário do modelo 

 

Uma análise pormenorizada dos agrupamentos, conforme ilustra a figura 12, 

permite enxergar o peso de cada variável e proporciona um indício para crer na 

possibilidade de realmente haver fases distintas de diversificação nas cooperativas 

agropecuárias (conforme foi levantado o questionamento no item 4.2). 

 

 Figura 12 – Importância das variáveis no agrupamento 

Os dois grupos resultantes tiveram médias consideravelmente distintas para 

cada uma das variáveis observadas (vide figura 13). Mesmo possibilitando a criação 

de no máximo 5 grupos, o algoritmo somente encontrou 2. Assim, o conjunto das 

cooperativas foi separado, sendo inclusas no primeiro grupo 70,2% das cooperativas 
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e as 29,8% restantes no segundo grupo. Para uma melhor compreensão do 

comportamento dos grupos utilizou-se uma descrição de desempenho (baixo e alto 

desempenho). 

Para se chegar a essa descrição (label), definiu-se o ponto de corte entre 

desempenho superior e inferior como ≥ 6 na variável DESEMP, uma vez que este 

número indica avaliação alta (2) em pelo menos metade dos 4 componentes usados 

pela variável (ROS, ROCE, ILC e 1-END) e médio (1) em 2 delas. Observa-se que 

de outra forma (supondo o desempenho superior como um valor menor que 6), seria 

possível para as empresas obter este status tendo nível mediano em 3 variáveis, isto 

é, tendo valor médio na maior parte de sua avaliação. 

 

Figura 13 – Importância das variáveis e tamanho dos grupos 

  

Note-se que a variável DESEMP não é levada em consideração e não faz parte 

das variáveis propostas para o agrupamento. Contudo, tendo por base os dados 

contidos na Figura 14, é possível supor que as cooperativas que fazem uso limitado 

dos fatores produtivos estruturais tenham desempenho menor que aquelas que, ao 

contrário, façam uso intensivo de tais fatores. Isto pode ser observado a partir das 

medianas em cada grupo, representado pelo quadrado cinza no diagrama de caixa 

de cada variável, como ilustra a figura 14. Nesta figura, para efeito de comparação, 

se encontra listada a variável DESEMP. 
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Figura 14 – Comparação dos grupos em termo de uso dos fatores produtivos 

estruturais e desempenho 

 

O que pode ser compreendido da análise de agrupamentos é que esta amostra 

demonstra a existência de duas subpopulações na população original. Estas duas 

populações não são de tamanhos similares, tendo um dos grupos aproximadamente 

1/3 do tamanho do outro.  

Pôde-se observar também que os dois grupos não somente se diferenciam em 

relação à sua proporção, mas em suas características mais básicas e que as 

variáveis de diversificação vertical e lateral têm predominância nesta diferenciação. 

Contudo, com a exceção da variável TEMP que foi previamente eliminada devido a 

não ter peso algum, é notável que as cooperativas pertencentes a ambos grupos 

usam de forma oposta as estratégias de diversificação e de base produtiva. Isto é, 

enquanto o maior grupo usa o mínimo ou perto do mínimo, o grupo menor utiliza o 

máximo ou perto do máximo de tais variáveis. 

Não foi considerada na separação de grupos a variável de desempenho. Por 

outro lado, esta foi utilizada como descritora de tais grupos e, desta forma, a variável 

DESEMP foi acrescida ao fim da Figura 14. Assim sendo, pode-se constatar que, por 
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mais que o desempenho seja distribuído ao longo da amostragem, o grupo menor 

tem melhor desempenho, o que pode ser notado pela posição da mediana do 

desempenho em cada grupo. 

Finalmente, compreende-se que a falta de uso das estratégias de 

diversificação e de base produtiva não é suficiente para indicar a inexistência de 

desempenho econômico-financeiro das cooperativas agropecuárias, mas seu uso 

intensivo conjunto influencia na incidência de desempenhos consideravelmente 

maiores. Surge então, para estudos futuros, o questionamento a respeito de qual ou 

quais motivos levam as cooperativas a adotar um dos dois posicionamentos, que 

acabam por ser diametralmente opostos. 

Para uma melhor compreensão dos grupos encontrados, decidiu-se utilizar a 

análise discriminante, de forma a compreender se há sobreposição entre os grupos, 

se é possível separá-los adequadamente e por fim, classifica-los de acordo com as 

características encontradas na análise de agrupamento. 

 

 

4.3.3 Análise discriminante 

 

 

Para a análise do comportamento dos dois grupos de cooperativas, e possível 

previsão de pertencimento de cooperativas a um ou outro grupo, decidiu-se utilizar a 

análise discriminante (AD), que é a técnica estatística adequada para a 

compreensão de uma variável independente dicotômica (HAIR et al., 2009). Assim, o 

retorno da variável independente será apropriado para a diferenciação entre “alto 

desempenho” e “baixo desempenho”. A análise discriminante tem como objetivo a 

separação de grupos, contudo, em grupos previamente delimitados (LANDAU; 

EVERITT, 2004; HAIR et al., 2009; TABACHNIK; FIDELL, 2012).  

Assim, o conhecimento prévio a respeito de em qual grupo uma instância 

deverá ser incluída é essencial para o modelo. De acordo com Nóbrega (2010), a 

vantagem da AD é que esta é facilitada por uma definição prévia tanto de grupos 

quanto das variáveis independentes, o que facilita e justifica a presença do 

especialista na supervisão do processo. Por outro lado, este conhecimento anterior à 

técnica não garante seu sucesso e a função discriminante, bem como sua 

capacidade de previsão e erros, só é conhecida após a análise apropriada. 
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Segundo Tabachnik e Fidell (2012), o propósito último da análise discriminante 

é a criação de um modelo de desmembramento de um conjunto de dados iniciais em 

grupos, por intermédio de variáveis preditivas e por meio de uma precisão. Isto é, 

uma vez definida a função discriminante, é possível utilizá-la para separar as 

instâncias em grupos e probabilidade e o quão precisa é esta análise (LANDAU; 

EVERITT, 2004; FÁVERO et al., 2009; NÓBREGA, 2010). Além da função 

discriminante, também se obtêm funções de classificação que permitem alocar os 

casos em grupos.  

De forma mais técnica a análise discriminante pode ser entendida como o 

inverso da MANOVA (BURNS; BURNS, 2008). Para Tabachnik e Fidell (2012), as 

duas técnicas são muito próximas e, em termos de funcionamento, iguais. No 

entanto o que se pode compreender (e que afeta a maneira de utilizar ambas as 

técnicas) é que existe uma inversão de variáveis dependentes e independentes 

entre a AD e a MANOVA. Uma diferença adicional é que a MANOVA não apresenta 

a possibilidade de diferenciação de grupos. 

Deve-se atentar para algumas restrições à técnica que podem diminuir sua 

capacidade de previsão ou diminuir a precisão desta. Hair et al. (2009) creditam a 

amostragem inadequada como a principal causadora de distorções, além da 

heteroscedasticidade. De forma menos impactante, mas não menos importante, é a 

necessidade de se garantir a forma de classificação correta das instâncias 

analisadas. Burns e Burns (2008) atentam para o fato de que tal separação precisa 

ser feita de forma clara e mutuamente excludente e que o tamanho dos grupos não 

deve ser numericamente muito diferente, o que pode enfraquecer o uso da AD.  

No entanto, por mais que as pressuposições da técnica sejam importantes, a 

AD é conhecida por sua robustez e capacidade de apresentar resultados 

satisfatórios mesmo em condições adversas. Para Prearo, Gouveia e Monari (2010), 

a AD consegue superar estas dificuldades, mesmo com parte das pressuposições 

sendo violadas, uma vez que a amostragem seja adequada. Mais ainda, os autores, 

ao analisarem a produção relevante em programas de pós-graduação com notas 

superiores a 6 na avaliação da CAPES, perceberam que nenhum estudo conseguiu 

garantir a não violação de ao menos metade dos pré-requisitos da AD. 

Em relação ao seu uso com cooperativas, alguns exemplos desta técnica 

podem ser citados, como os efeitos relacionados ao tamanho e à capacidade 

industrial de cooperativas em seu desempenho (LERMAN, 1991) ou a previsão de 
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falência em cooperativas agroindustriais (GIMENES; URIBE-OPAZO, 2003). Desta 

forma, pode-se observar que a técnica escolhida já foi previamente utilizada em 

contextos próximos e com universo similar. 

A análise do dos dados das cooperativas por meio da análise discriminante foi 

realizada por meio de diversos testes de adequação. Entre estes, foram feitos os 

testes de igualdade de médias de grupos, de acordo com a Tabela 13. 

 

Tabela 13  - Testes de igualdade de médias de grupos 

 Lambda de Wilks F g.l.1 g.l.2 sig. 

AREA ,872 8,044 1 55 ,006 

NCOOP ,894 6,510 1 55 ,014 

DIVH ,884 7,231 1 55 ,009 

DIVL ,626 32,804 1 55 ,000 

DIVV ,223 191,255 1 55 ,000 

 

Pode-se notar que os testes são significantes para as variáveis DIVL e DIV (p < 

0,001), o que corrobora com a análise de agrupamentos realizada no item 4.3.2, em 

que estas variáveis são as principais responsáveis pela separação entre os grupos 

originais (FÁVERO et al., 2009). 

O M de Box, vide Tabela 14, testa a hipótese nula de que não há diferenças 

entre os grupos (homogeneidade das matrizes de covariância). Para Burns e Burns 

(2008) devem-se buscar valores não significantes (p > 0,05), no entanto este 

resultado não deve ser considerado como de grande importância, em especial 

quando a amostragem é adequada. O mesmo é afirmado por Landau e Everitt (2004) 

que afirmam que o M de Box não é tão importante, mesmo sendo demonstrado o 

afastamento da hipótese de igualdade. 

 

Tabela 14 – Resultado dos testes 

M de Box 76,301 

F Aprox. 4,435 

g.l.1 15 

g.l.2 3966,172 

Sig. ,000 

 

Os autovalores, por sua vez, fornecem informações a respeito da qualidade da 

função discriminante obtida. Em primeiro lugar, conforme a Tabela 15, o autovalor de 
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4,49 indica a proporção entre os quadrados das somas do escore discriminante 

entre os grupos e intra-grupos, que, de acordo com Landau e Everitt (2004), é o 

cerne do que é maximizado por meio da função discriminante.  

Em seguida, a correlação canônica descrita na Tabela 15 indica o quanto a 

função discriminante se correlaciona com as variáveis de predição. Neste caso, a 

correlação de 0,904 indica que 81,72% da variância nos escores da função 

discriminante estão relacionadas às diferenças entre os grupos encontrados. 
 

 

Tabela 15 – Autovalores 

Função Autovalor % da Variância Cumulativo % Correlação 

Canônica  

 1 4,490 100,0 100,0 ,904 

 

 

A estatística Lambda de Wilks indica a existência de médias diferentes entre 

grupos, isto é, testa a hipótese nula de que as médias dos vetores das variáveis 

usadas sejam as mesmas em ambos os grupos. Esta medida, que varia de 0 a 1, é 

definida como a proporção da variância total não explicada pelas diferenças entre 

grupos (LANDAU; EVERITT, 2004; HAIR et al., 2009). Neste caso, como visto na 

Tabela 16, o Lambda de Wilks de 0,182 indica que aproximadamente 82% das 

variâncias podem ser explicadas pela diferença entre os grupos, o que é significativo 

(p < 0,001). 

 

Tabela 16 - Lambda de Wilks  

Teste de função(ões) Lambda de Wilks Qui-quadrado g.l. Sig. 

 1 ,182 89,405 5 ,000 

 

 

Finalmente, com os resultados da Tabela 17, se torna possível encontrar a 

função linear discriminante de Fischer. Para uma explicação mais pormenorizada e 

exemplificação da utilização desta ténica, pode-se utilizar o trabalho de Gimenes e 

Uribe-Opazo (2001b).  

A função de Fischer funciona como uma regressão, e é formada pelos 

seguintes componentes (GIMENES; URIBE-OPAZO, 2003; LANDAU; EVERITT, 

2004; FÁVERO et al., 2009): 
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    = Variável dependente 

    = ponto crítico (constante) 

            = peso relativo de cada variável independente 

            = variáveis explicativas 

 

De modo que a Função discriminante de Fischer possa ser descrita da seguinte 

forma: 

 

                          

 

 

Tabela 17 - Coeficientes da função discriminante canônica 

 Função 

AREA -,016 

NCOOP ,000 

DIVH ,069 

DIVL ,227 

DIVV 2,028 

(Constant) -8,466 

Coeficientes não 

padronizados 

 

Aplicando-se os valores encontrados na tabela, sendo que a variável NCOOP 

tem valor muito pequeno para ser considerada relevante (<0,0001), tem-se a 

seguinte função: 

 

                                                      

 

A relativa facilidade desta função em separar os grupos tem origem no seu 

comportamento bastante distinto, como pode ser observado na figura 14, que acaba 

por fazer com que os grupos não tenham nenhuma sobreposição. Assim, os grupos 

são classificados de acordo com sua distância dos centroides (grupo 1 = -1,36; 

grupo 2 = 3,19). Também é notável a menor dispersão do segundo grupo (desvio 
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padrão de 0,532 contra 1,138) que demonstra uma maior aderência à estratégia de 

grupo. 

 

Figura 14 – Grupos 1 (baixo desempenho) e 2 (alto desempenho) de acordo com a 

função discriminante 

 

 

 

Assim, para classificar outras cooperativas nos grupos delimitados na análise 

discriminante realizada, podem-se montar as equações para cada grupo a partir dos 

coeficientes da função de classificação (Tabela 18).  

 

Tabela 18 – Coeficientes das funções de 

classificação  

 
                         Número do Grupo 

1 2 

AREA -,095 -,169 

NCOOP ,000 ,000 

DIVH ,792 1,105 

DIVL ,765 1,796 

DIVV 15,830 25,058 

(Constante) -27,334 -70,883 



87 
 

Desta forma, as equações que classificam as cooperativas em grupos são: 

 

                                                            

  

                                                             

 

Finalmente, a Tabela 19 demonstra que os resultados da classificação foram 

bastante satisfatórios, podendo-se afirmar que a função discriminante obtida é capaz 

de classificar 100% dos casos em seus grupos corretos, com 0% de erro do tipo I e 

0% de erro do tipo II (BURNS; BURNS, 2008). Para efeito de verificação, as 

estatísticas de classificação de cada cooperativa da amostra se encontram no 

Apêndice 3. 

 

Tabela 19 - Resultados da classificaçãoa 
  Número do grupo                Grupo previsto Total 
  1 2 

Original Quant. 
 
1 40 0 40 

2 0 17 17 

% 
 
1 100,0 ,0 100,0 

2 ,0 100,0 100,0 

a. 100,0% dos casos agrupados originais classificados corretamente. 

 

Das análises realizadas, pode-se concluir que a fase de agrupamento alocou 

as cooperativas em dois grupos distintos, com comportamentos tão opostos que 

suas subpopulações não se soprepõem. Desta forma, foi facilmente identificada a 

função discriminante de Fischer que separa o plano das cooperativas, mesmo 

contando com a eventuais violações menores da técnica (incidência de 

multicolinearidade e heteroscedasticidade). 

Como esperado, os dois grupos encontrados podem ser descritos e estudados 

por suas características intrinsecamente opostas, o que pôde ser demonstrado pelo 

lambda de Wilks e pela correlação canônica entre a função e os autovalores que se 

mostraram significantes e que indicam que a enorme maioria das variâncias se 

explicam pela diferença entre estes grupos. No entanto, este estudo não tem dados 

suficientes para explorar a razão pela qual as cooperativas aderem a um ou outro 

comportamento. 
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Por causa destas características e pelo fato dos grupos não se sobreporem no 

plano, foi igualmente fácil a classificação em grupos, o que pode ser demonstrado 

pela ausência de ambos os tipos de erro. No entanto, resta verificar esta 

classificação e estudar mais profundamente os grupos por meio de amostragens 

maiores e inclusão de novas variáveis, que poderão oferecer um melhor 

discernimento a respeito da natureza e do posicionamento dos dois grupos em 

relação à sua gestão de operações. 

Finalmente, persistem e apresentam-se novos desafios para os pesquisadores 

e profissionais de cooperativas agropecuárias. Espera-se que estes resultados 

possam vir a contribuir com a melhoria da gestão das cooperativas agropecuárias e 

que sirva de base para estudos futuros. 
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve por objetivo investigar o impacto da base produtiva e de 

estratégias de diversificação no desempenho econômico-financeiro de cooperativas 

agroindustriais por meio de uma amostragem distribuída pelas regiões Sul, Sudeste 

e Centro-Oeste. Em relação à amostra, foi significativa tanto em quantidade quanto 

em adequação demonstradas através de testes estatísticos, o que pôde garantir a 

confiabilidade nos dados obtidos e nas análises propostas a partir dela. 

Após a análise destes dados, não foi possível encontrar correlações 

significativas entre os fatores estruturais estudados e o desempenho econômico-

financeiro de forma isolada. Isto leva ao questionamento da validade e da real 

necessidade de tais cooperativas em investir tão pesadamente em estratégias de 

diversificação, que, ao menos aparentemente, não demonstram retorno palpável. 

Sugere-se que em estudos futuros, seja investigado de que forma as cooperativas 

se beneficiam financeiramente do investimento em diversificação – além da gestão 

de riscos – que justifique investimentos tão importantes. 

Por outro lado, a análise de correlações, feita entre todas as variáveis inclusas, 

permitiu a identificação de alguns relacionamentos esperados e não previstos 

inicialmente. Cabe destacar a influência da variável Área de Atuação, que tem uma 

série de correlações interessantes com as variáveis de diversificação além de 

Número de Cooperados. Por outro lado, contrariando o senso comum e o que foi 

previamente sugerido na literatura, não é possível afirmar que cooperativas que 

tenham maior Tempo de Operação tenham melhor desempenho econômico 

financeiro, bem como também não é irrelevante sua correlação com demais fatores 

estruturais. 

Também é possível notar que a variável Diversificação Vertical tem correlações 

significativas com as outras estratégias de diversificação, e de forma levemente 

menor a Diversificação Lateral. Isto pode sugerir que o processo de diversificação de 

operações em uma cooperativa agropecuária se dê em duas fases (primeiro 

horizontalmente, e em seguida vertical e lateralmente). Deve-se levar em conta que 

estas hipóteses adicionais discutidas na seção anterior e nestas conclusões não 

foram o foco do trabalho, devendo ser devidamente investigadas em estudos 

posteriores. 
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Em uma segunda análise, é necessário ter cautela na extrapolação da 

interpretação dos dados obtidos, uma vez que foi detectada a heteroscedasticidade 

nos mesmos. A presença de tal fenômeno, apesar de não ser possível afirmar 

categoricamente o seu motivo, leva a crer que cooperativas de porte menor e similar 

tenham variação também similar em suas estratégias de diversificação e de base 

produtiva. No entanto, conforme estas cresçam não é mais possível observar a 

homogeneidade no curso de suas ações, o que dificulta comparações entre elas.  

Esta diferença de comportamento de cooperativas conforme seu porte pôde ser 

compreendida com o auxílio da análise discriminante aliada à análise de 

agrupamentos. Notou-se que dentro do conjunto de cooperativas incluídas da 

amostra, que define e bem representa a população, há dois grupos de cooperativas 

com comportamentos bastante distintos. Primeiramente, observa-se que o uso ou 

não de estratégias de diversificação e de gestão de sua base produtiva de forma 

conjunta (ao invés de analisá-la de forma isolada como anteriormente) não é 

garantia de crescimento da empresa, visto que ambos os comportamentos 

apresentam representantes no grupo das maiores cooperativas agropecuárias do 

país.  

Assim, nota-se que mesmo no grupo relacionado a um menor desempenho 

financeiro, que contam com aproximadamente 70% da amostra, o fato de as 

empresas fazerem um uso de tais fatores produtivos estruturais muito próximo do 

mínimo não as impediram de estar entre as cooperativas com faturamento anual 

superior a R$ 50 milhões. 

Por outro lado, a análise de agrupamentos demonstrou, mesmo sem o auxílio 

da variável de desempenho como variável de avaliação, que estes dois 

comportamentos têm impacto na performance de cooperativas agropecuárias. 

Apesar de haver indícios de impacto, este é ligado ao oposto de uso intensivo 

destes fatores. Isto é, o amplo emprego conjunto de estratégias de diversificação 

(principalmente vertical e lateral) e de uma grande rede de pontos de recebimento de 

produção influencia o desempenho financeiro do ramo cooperativo agropecuário, de 

forma que este seja maior que o do primeiro grupo. Sugere-se fortemente a 

realização de estudos posteriores a respeiro de tal relação entre os grupos e a 

investigação mais detalhada de suas características internas. 

Novamente, a análise de agrupamentos não se mostrou propícia a  apresentar 

evidências suficientes para crer que o Tempo de Operação seja relevante para o 
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desempenho de cooperativas através do acúmulo temporal de estrutura física, 

processos e know how produtivo, o que questiona a literatura cooperativista 

brasileira. Em relação ao Número de Cooperados, a análise de agrupamento credita 

a esta variável uma influência próxima à da diversificação horizontal e da área de 

atuação, mas que, contudo, não foi relevante para a geração de peso relativo na 

função discriminante. Sugere-se estudar mais detalhadamente o impacto desta 

variável em estudos próximos. 

Finalmente, pôde-se verificar que o comportamento das cooperativas inclusas 

nos dois grupos é tão diferente que a análise de agrupamentos não teve problemas 

em separar corretamente as cooperativas em grupos, e por este motivo, a função 

discriminante foi capaz de classificar corretamente a totalidade das cooperativas. 

Assim, por meio desta metodologia, é possível prever o pertencimento em um dos 

dois grupos de uma cooperativa com ampla margem de correção na previsão. Resta 

saber se cooperativas não listadas serão corretamente classificadas. 

Para estudos futuros, sugere-se uma amostragem maior e o estabelecimento 

de pesquisas mais profundas com o intuito de compreender melhor o 

comportamento dos dados e checar se é possível eliminar o efeito de 

heteroscedasticidade por intermédio da inclusão de outras variáveis importantes não 

incluídas, além da utilização de outras técnicas estatísticas que tenham a 

capacidade de levar em consideração este efeito. É também possível questionar a 

presença de variáveis terceiras no relacionamento espúrio entre as variáveis 

estudadas, o que também pode ser investigado posteriormente. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com a geração de conhecimento na 

Engenharia de Produção, em especial na linha de Gestão de Operações. Para tanto, 

este trabalho contribui na demonstração de que a diversificação de produção, 

mesmo em um setor produtivo altamente dinâmico e economicamente relevante 

como o cooperativismo agropecuário, é limitada em termos de retorno financeiro 

quando realizada de forma isolada e que o investimento nela deve ser feito com 

cautela. Assim, gerentes de produção de cooperativas agropecuárias devem levar 

em consideração a totalidade dos fatores produtivos estruturais estudados durante o 

seu planejamento, bem como a sua possível e provável polarização em termos de 

posicionamento (uso mínimo ou intensivo de tais fatores). 

Também pode ser observado que a complexidade de gestão de produção em 

uma empresa cooperativa – que em boa parte dos casos tem o papel de gerenciar 
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toda a cadeia de suprimentos (da plantação do cooperado ao produto nas mãos do 

cliente final), além de ser apresentar formas organizacionais bastante complexas 

(devido à sua natureza, composição de capital e mecanismos de tomada de 

decisões) – merece estudos mais profundos que venham a melhorar a eficiência da 

gestão de operações das mesmas. 

De forma mais prática, este trabalho contribui com a prática de Gestão de 

Operações no sentido de munir os gestores de cooperativas agropecuárias, 

particularmente no tocante à organização da produção e na decisão de sua 

diversificação, com dados a respeito do mercado e com as conclusões obtidas por 

meio destes dados, que apontam para o pouco impacto dos fatores estruturais 

empregados neste estudo no desempenho econômico-financeiro de tais 

cooperativas feito de forma isolada. Adverte-se que a existência de um melhor 

desempenho financeiro somente pôde ser observada em cooperativas que fazem 

uso intensivo dos fatores estruturais. 

Este estudo teve diversas limitações que devem ser consideradas na 

interpretação das conclusões e no desenvolvimento de estudos futuros. Entre elas, 

utilizaram-se somente cooperativas agropecuárias, mas não foram extraídas da 

amostra as cooperativas que trabalham somente com a cadeia do leite. Uma vez 

que esta é feita por meio de transporte diferenciado, o impacto destas cooperativas 

na variável Área de Atuação, que mede pontos de recebimento, pode ter efeito de 

diminuição na correlação.  

Outra limitação foi que este estudo teve como enfoque a compreensão dos 

fatores estruturais tais como se apresentam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste do Brasil. Resultados distintos podem ser obtidos com amostragens que 

difiram desta ou mesmo dentro desta, caso outro extrato seja considerado, em 

particular em relação a cooperativas de pequeno porte. Outra limitação conhecida é 

o fato de que este estudo foi baseado em variáveis cujo acesso foi obtido. É fato que 

há outras variáveis importantes a ser consideradas em estudos futuros cujo acesso 

pode ser dificultado devido à sensibilidade e sigilo com que os mesmos são tratados 

pelas cooperativas. 

As variáveis produtivas escolhidas também apresentam certas limitações. Em 

relação às que medem a Diversificação Horizontal e Lateral, somente se pode aferir 

o número de unidades de negócio, deixando de lado seu peso na composição do 

todo. Isto pode acarretar pequenas distorções na compreensão delas. A variável de 
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Diversificação Vertical foi medida por meio de um conjunto de graus de 

conformidade, desenvolvida para este estudo. Note-se que tal variável descreve a 

verticalização de forma simplificada e que as cooperativas podem apresentar 

comportamentos de diversificação diferentes e mais amplos que os contemplados. A 

variável Número de Cooperados buscou entender o peso dos cooperados ativos em 

uma cooperativa, contudo nem todas as cooperativas forneceram dados 

consolidados, o que também pode acarretar em pequenas distorções na sua 

compreensão. 

Em relação à variável global de desempenho, não se pode tomar como 

absoluta, por dois motivos. O primeiro deles é que enquanto Lucato et al. (2012) 

definem o vetor de forma separada da amostragem e a pontuação é baseada na 

adequação a afirmações, neste estudo a pontuação é ligada ao benchmark de 

desempenho das empresas e a amostragem é ligada a uma observação pontual 

(situação financeira das cooperativas em 2012). Assim, esta variável, ao contrário do 

realizado por Lucato et al. (2012), pressupõe uma comparação do tipo benchmark. 

Este tipo de comparação é dinâmico e pode mudar conforme o período a ser 

estudado. Além disto, o estudo de Lucato et al. (2012) é baseado na capacidade de 

conformidade das empresas a um padrão, enquanto não há padrão prévio para 

comparação de cooperativas. No entanto, por causa da avaliação distribuída por 

pontos, a classificação foi considerada adequada para o seu propósito.  

O segundo motivo para a relativização da variável DESEMP é que a incidência 

de menor liquidez e maior endividamento pode ser não ser necessariamente 

negativa caso sejam resultantes de um processo de investimento e expansão das 

cooperativas, o que é de difícil comparação visto que tal informação é parte do 

planejamento estratégico das cooperativas e também tratada como sigilosa.  

Espera-se que o desenvolvimento da variável de desempenho e a melhor 

compreensão de tais grupos sirvam para o surgimento de novas pesquisas. Sugere-

se que esta análise seja refeita caso haja acesso a amostragens mais amplas. Como 

sugestões para estudos futuros, pode-se tentar explicar a relação entre as 

correlações significantes entre os fatores estruturais e o porte (ROL) versus as 

correlações não significantes entre os fatores e as variáveis de desempenho 

financeiro. Também se podem investigar de forma mais detalhada as correlações 

não esperadas, em particular no que se refere a uma possível sequência de 

diversificação. Além destas, sugere-se considerar outras variáveis estruturais 
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encontradas na literatura bem como inclusão de mais cooperativas na amostra 

considerada. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 – Survey (Questionário) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificação 
Nome da cooperativa: 

Sede (município): 

Contato  Nome: 

   E-mail: 

 

1) Ano de fundação da cooperativa 

Ano: 

 

2) Quantos associados (cooperados) a cooperativa tem em seu quadro? 

      

 

3) Quantos pontos de recebimento de produção (entrepostos, armazéns, usinas, 
etc.) a cooperativa fornece para seus cooperados? 

 

4) Assinale os tipos de diferentes produtos  que a cooperativa recebe de seus 
cooperados (e acrescente caso não estejam na lista): 
 Café                           Milho                         Leite 
 Soja                           Trigo                          Carne bovina 
 Cevada                      Açúcar/Álcool            Carne suína 
 Feijão                         Arroz                         Avícola/Ovos 
 Piscicultura                Madeira                     Sementes 
 
Outros: 

Os dados preenchidos neste questionário serão mantidos como 
estritamente confidenciais, obedecendo aos preceitos éticos da 
Universidade. Os dados referentes à identificação da cooperativa são 
opcionais. 
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5) Além do negócio principal, em quantos outros negócios a cooperativa é 
diretamente responsável (com participação societária majoritária): 
 Mercados                           Postos de gasolina               Loja de insumos 
 Lojas peças/acessórios      Farmácias                            Fábricas 
 
Outros: 

 
 
6) Qual das sequências abaixo detalha melhor a atuação da cooperativa? 
 Produtor  Cooperativa  revenda 
 Produtor  Cooperativa  Pré-processamento  revenda  
 Produtor  Cooperativa  Pré-processamento  Fabricação  Atacado  
 Produtor  Cooperativa  Pré-processamento  Fabricação  Atacado  
Varejista  
 Produtor  Cooperativa  Pré-processamento  Fabricação  Atacado  
Consumidor final  
      
 
7) Em que faixa de faturamento a cooperativa se encaixa (exercício 2012)? 
 Até R$ 50 milhões 
 Superior a R$ 50 milhões até R$ 200 milhões  
 Superior a R$ 200 milhões até R$ 600 milhões  
 Superior a R$ 600 milhões até R$ 1 bilhão 
 Acima de R$ 1 bilhão 
 
 
8) Cópia do balanço patrimonial e demonstrativo de resultados da cooperativa em 
31/12/2012 
 
Agradecemos enviar em anexo uma Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrativo 
de Resultados da cooperativa. 
 
 
9) Comentários (opcional): 
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Apêndice 2 – Dados tabulados 

 

ROL ROS ROCE ILC END AREA NCOOP DIVH DIVL DIVV 

1062675 0,044924 0,13474 1,542711 0,687125 17 675 6 5 5 

148532 0,010887 0,08789 1,147115 0,826503 4 900 8 4 2 

1528248 0,031662 0,085419 1,307044 0,601939 11 4809 8 2 5 

628300 0,032531 0,189752 1,138593 0,753969 22 16799 7 4 3 

613900 0,006657 0,031297 0,948818 0,725278 16 5000 5 3 5 

1417577 0,069957 0,167452 1,709237 0,471041 81 15864 9 11 5 

1232000 0,045007 0,106758 1,191784 0,654046 8 20000 6 3 3 

722458 0,009963 0,0382 1,148239 0,688879 15 4409 7 5 5 

2205678 0,015371 0,063843 1,067068 0,693969 24 8762 9 7 5 

139681 0,038058 0,351936 1,110336 0,803005 6 2000 5 3 3 

431900 0,019868 0,079098 1,309979 0,673029 7 3000 1 1 2 

3247601 0,017177 0,065931 1,276185 0,644296 18 14000 5 5 5 

2135700 0,115769 0,25054 2,115836 0,393744 27 5800 3 1 3 

544642 0,047084 0,148281 2,617692 0,454039 7 1242 5 2 3 

1487235 0,048994 0,156405 1,912338 0,532052 6 754 5 5 4 

6727265 0,067148 0,186003 2,075867 0,457349 51 25367 5 8 5 

2252835 0,036643 0,150669 1,544958 0,616384 50 11000 7 7 5 

668000 0,005518 0,028847 0,468821 0,747179 22 5374 4 2 3 

305100 0,032468 0,135404 1,248835 0,717399 6 4994 5 6 5 

445900 0,0141 0,038394 1,52243 0,650962 4 13193 2 3 3 

67904 0,006715 0,071172 1,277505 0,855261 7 5650 5 2 3 

2153600 0,008784 0,037852 1,646525 0,7875 24 12000 4 3 4 

684430 0,049691 0,178328 1,80112 0,63788 25 9130 9 9 5 

612000 0,023706 0,058774 1,192334 0,603415 18 1058 6 3 3 

275300 0,013364 0,075634 0,924417 0,725494 12 8500 3 3 3 

322800 0,036075 0,097267 0,922261 0,588194 10 2300 7 2 3 

368500 0,016825 0,047546 1,570969 0,551582 7 800 7 0 3 

578200 0,037103 0,072969 1,864122 0,35326 10 3439 5 4 4 

553500 0,029911 0,189697 1,053756 0,795107 3 3600 3 1 3 

180700 0,004527 0,022867 1,086575 0,612832 1 1259 1 2 3 

186200 0,034028 0,114812 1,519154 0,509087 16 5706 4 2 4 

261044 0,011883 0,130303 0,897576 0,945408 8 3084 5 4 3 

298800 0,010944 0,072726 1,126708 0,723964 13 3200 4 2 4 

293700 0,012523 0,10167 1,083091 0,815047 7 359 1 0 2 

312600 0,03856 0,137524 1,207461 0,602779 6 4300 2 3 3 

471500 0,007803 0,036439 2,06325 0,594083 5 4200 2 2 3 

197776 0,000581 0,00257 1,140514 0,614165 12 1200 6 2 3 

1336073 0,019662 0,083352 1,141533 0,645177 55 7000 3 5 3 

101199 0,008864 0,03342 1,18012 0,56352 3 1200 1 10 4 

247000 0,02564 0,162293 1,134325 0,708393 1 2700 2 4 3 

1439200 0,008235 0,062907 1,274686 0,792948 24 3000 6 5 5 
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259700 0,013377 0,038554 1,185169 0,44944 3 4036 1 3 5 

302700 0,014182 0,051253 1,304932 0,617467 8 4983 6 5 3 

194200 0,030814 0,136971 1,668269 0,686964 11 1358 5 2 3 

4155757 0,043531 0,216296 1,103302 0,653786 43 58000 3 1 5 

480800 0,010102 0,170997 0,9341 0,92498 12 5931 1 2 3 

684430 0,049691 0,178328 1,80112 0,63788 35 5000 5 6 3 

270600 0,070998 0,202588 2,033577 0,553845 6 1200 2 3 3 

398300 0,01406 0,054478 1,76011 0,457394 12 4000 5 1 3 

391900 0,041148 0,141652 1,154547 0,631292 3 114 14 0 3 

86094 0,055939 0,102726 5,513298 0,177379 32 1078 1 0 4 

80281 0,005107 0,027508 1,218433 0,617379 3 1543 2 4 4 

2034000 0,040687 0,109312 1,656608 0,559138 3 582 4 5 4 

481400 0,031408 0,211424 1,449663 0,646822 12 5386 9 5 5 

260600 0,075295 0,169316 2,110053 0,596156 1 48 2 0 3 

325100 0,052796 0,195802 2,273218 0,643689 11 1407 5 2 3 

199800 0,015335 0,088223 1,508185 0,550264 3 2000 1 0 4 

 

Notas: 

- A variável ROL é medida em unidades de R$ 1.000,00. 

- A variável TEMP não se encontra tabulada por motivos de identificação. 
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N = 53 (para todas as correlações)

  ROL ROS ROCE ILC END TEMP AREA NCOOP DIVH DIVL DIVV 

ROL Correlation Coefficient 1,000 ,286
*
 ,160 ,143 -,055 -,060 ,593

**
 ,497

**
 ,336

**
 ,349

**
 ,436

**
 

Sig. (1-tailed) . ,016 ,118 55,143 ,343 ,330 ,000 ,000 ,005 ,004 ,000 

ROS Correlation Coefficient ,286
*
 1,000 ,790

**
 ,544

**
 -,446

**
 -,090 ,150 -,013 ,145 ,036 ,119 

Sig. (1-tailed) ,016 . ,000 ,000 ,000 ,252 ,133 ,462 ,141 ,396 ,189 

ROCE Correlation Coefficient ,160 ,790
**
 1,000 ,229

*
 ,001 -,085 ,089 ,073 ,061 -,012 -,003 

Sig. (1-tailed) ,118 ,000 . ,043 ,498 ,265 ,254 ,294 ,325 ,465 ,492 

ILC Correlation Coefficient ,143 ,544
**
 ,229

*
 1,000 -,646

**
 ,066 ,076 -,112 ,008 ,013 ,160 

Sig. (1-tailed) ,143 ,000 ,043 . ,000 ,313 ,288 ,204 ,477 ,460 ,117 

END Correlation Coefficient -,055 -,446
**
 ,001 -,646

**
 1,000 -,044 -,008 ,152 ,062 ,043 -,176 

Sig. (1-tailed) ,343 ,000 ,498 ,000 . ,373 ,477 ,130 ,323 ,375 ,096 

TEMP Correlation Coefficient -,060 -,090 -,085 ,066 -,044 1,000 -,154 -,054 ,124 ,164 ,187 

Sig. (1-tailed) ,330 ,252 ,265 ,313 ,373 . ,126 ,346 ,179 ,111 ,081 

AREA Correlation Coefficient ,593
**
 ,150 ,089 ,076 -,008 -,154 1,000 ,571

**
 ,342

**
 ,278

*
 ,373

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,133 ,254 ,288 ,477 ,126 . ,000 ,005 ,018 ,002 

NCOOP Correlation Coefficient ,497
**
 -,013 ,073 -,112 ,152 -,054 ,571

**
 1,000 ,111 ,335

**
 ,330

**
 

Sig. (1-tailed) ,000 ,462 ,294 ,204 ,130 ,346 ,000 . ,206 ,005 ,006 

DIVH Correlation Coefficient ,336
**
 ,145 ,061 ,008 ,062 ,124 ,342

**
 ,111 1,000 ,432

**
 ,286

*
 

Sig. (1-tailed) ,005 ,141 ,325 ,477 ,323 ,179 ,005 ,206 . ,000 ,015 

DIVL Correlation Coefficient ,349
**
 ,036 -,012 ,013 ,043 ,164 ,278

*
 ,335

**
 ,432

**
 1,000 ,498

**
 

Sig. (1-tailed) ,004 ,396 ,465 ,460 ,375 ,111 ,018 ,005 ,000 . ,000 

DIVV Correlation Coefficient ,436
**
 ,119 -,003 ,160 -,176 ,187 ,373

**
 ,330

**
 ,286

*
 ,498

**
 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 ,189 ,492 ,117 ,096 ,081 ,002 ,006 ,015 ,000 . 
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Apêndice 3 – Classificação de cooperativas em grupos 
 

Casewise Statistics 

 Case Number 

Actual Group 

Highest Group Second Highest Group 

Discriminant 

Scores 

 

Predicted 

Group 

P(D>d | G=g) 

P(G=g | D=d) 

Squared 

Mahalanobis 

Distance to 

Centroid Group P(G=g | D=d) 

Squared 

Mahalanobis 

Distance to 

Centroid Function 1 

 

p df 

Original 

dimension1 

1 2 2 ,792 1 ,999 ,070 1 ,001 15,024 3,052 

2 1 1 ,749 1 1,000 ,102 2 ,000 85,146 -1,720 

3 1 1 ,878 1 1,000 ,024 2 ,000 78,739 -1,532 

4 2 2 ,940 1 1,000 ,006 1 ,000 15,716 3,153 

5 2 2 ,669 1 ,999 ,183 1 ,001 14,435 2,965 

6 1 1 ,642 1 1,000 ,216 2 ,000 90,959 -1,885 

7 1 1 ,913 1 1,000 ,012 2 ,000 69,060 -1,232 

8 2 2 ,654 1 1,000 ,201 1 ,000 17,720 3,431 

9 1 1 ,790 1 1,000 ,071 2 ,000 83,076 -1,660 

10 1 1 ,034 1 ,997 4,475 2 ,003 16,207 1,049 

11 1 1 ,881 1 1,000 ,023 2 ,000 78,600 -1,528 

12 2 2 ,282 1 1,000 1,156 1 ,000 20,278 3,765 

13 1 1 ,665 1 1,000 ,187 2 ,000 89,657 -1,849 

14 2 2 ,899 1 1,000 ,016 1 ,000 16,479 3,261 

15 1 1 ,015 1 1,000 5,975 2 ,000 189,527 -4,138 



131 
 

16 1 1 ,733 1 1,000 ,117 2 ,000 86,011 -1,745 

17 1 1 ,452 1 1,000 ,566 2 ,000 103,069 -2,213 

18 1 1 ,780 1 1,000 ,078 2 ,000 83,548 -1,674 

19 2 2 ,191 1 ,992 1,711 1 ,008 11,475 2,496 

20 1 1 ,941 1 1,000 ,006 2 ,000 70,316 -1,272 

21 1 1 ,151 1 1,000 2,061 2 ,000 134,842 -2,990 

22 1 1 ,648 1 1,000 ,208 2 ,000 90,622 -1,876 

23 2 2 ,610 1 ,999 ,261 1 ,001 14,143 2,921 

24 1 1 ,148 1 1,000 2,088 2 ,000 29,788 ,287 

25 1 1 ,072 1 1,000 3,234 2 ,000 22,118 ,689 

26 1 1 ,635 1 1,000 ,225 2 ,000 56,716 -,817 

27 1 1 ,814 1 1,000 ,056 2 ,000 81,876 -1,625 

28 1 1 ,872 1 1,000 ,026 2 ,000 78,996 -1,540 

29 1 1 ,673 1 1,000 ,178 2 ,000 89,253 -1,838 

30 1 1 ,090 1 1,000 2,877 2 ,000 24,218 ,573 

31 2 2 ,303 1 ,996 1,060 1 ,004 12,374 2,645 

32 2 2 ,978 1 1,000 ,001 1 ,000 15,897 3,179 

33 1 1 ,578 1 1,000 ,309 2 ,000 94,718 -1,989 

34 2 2 ,157 1 1,000 2,005 1 ,000 21,740 3,947 

35 1 1 ,866 1 1,000 ,029 2 ,000 79,319 -1,549 

36 1 1 ,653 1 1,000 ,202 2 ,000 57,525 -,846 

37 1 1 ,428 1 1,000 ,628 2 ,000 104,812 -2,258 

38 1 1 ,640 1 1,000 ,218 2 ,000 91,076 -1,889 
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39 1 1 ,946 1 1,000 ,005 2 ,000 75,522 -1,434 

40 2 2 ,705 1 1,000 ,143 1 ,000 17,446 3,394 

41 1 1 ,819 1 1,000 ,053 2 ,000 64,886 -1,096 

42 1 1 ,868 1 1,000 ,028 2 ,000 67,074 -1,168 

43 1 1 ,054 1 1,000 3,724 2 ,000 19,554 ,838 

44 2 2 ,058 1 1,000 3,592 1 ,000 23,882 4,202 

45 1 1 ,634 1 1,000 ,227 2 ,000 56,667 -,815 

46 1 1 ,748 1 1,000 ,103 2 ,000 85,197 -1,722 

47 1 1 ,155 1 1,000 2,021 2 ,000 30,334 ,260 

48 2 2 ,869 1 1,000 ,027 1 ,000 16,620 3,280 

49 1 1 ,007 1 1,000 7,363 2 ,000 205,683 -4,444 

50 1 1 ,926 1 1,000 ,009 2 ,000 76,459 -1,463 

51 1 1 ,746 1 1,000 ,105 2 ,000 85,329 -1,726 

52 2 2 ,257 1 ,995 1,286 1 ,005 12,034 2,589 

53 2 2 ,292 1 1,000 1,110 1 ,000 20,187 3,754 

54 1 1 ,974 1 1,000 ,001 2 ,000 74,229 -1,395 

55 1 1 ,341 1 1,000 ,908 2 ,000 42,367 -,273 

56 1 1 ,607 1 1,000 ,264 2 ,000 55,457 -,772 

57 2 2 ,075 1 ,965 3,171 1 ,035 10,025 2,245 

 

 


