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RESUMO 

O presente estudo avaliou o desempenho das cooperativas de crédito brasileiras a partir das 

informações contábeis. A mensuração da eficiência deu-se por meio da Análise Envoltória de 

Dados (DEA), a partir de indicadores contábeis do sistema PEARLS de 531 cooperativas de 

crédito filiadas ao Sicoob. Os fatores condicionantes da eficiência foram identificados por 

meio do modelo Tobit. Os resultados indicaram que há limitações de eficiência das 

cooperativas de crédito brasileiras, e por este motivo destaca-se a necessidade de conjugar 

esforços no sentido de buscar o compromisso das cooperativas de crédito singulares com o 

objetivo de maximizarem seus resultados, em decorrência de uma exploração eficaz dos seus 

recursos com o intuito de maximizar seus resultados e atingir maiores padrões de eficiência. 

 

Palavras-chave: Eficiência. Cooperativas de Crédito.Data EnvelopmentAnalysis. Tobit. 

 

ÁREA TEMÁTICA: Governança Corporativa e Contabilidade 

 

1. INTRODUÇÃO 

A procura por serviços prestados pelas cooperativas de crédito vem aumentando de 

forma significativa, principalmente pelo fato de oferecerem taxas de juros e custos de serviços 

sensivelmente mais baixos quando comparados aos praticadas pelo sistema bancário. 

Adicionalmente, conforme afirma Araújo (2011), os órgãos governamentais brasileiros 

ligados às instituições financeiras estão incentivando o crescimento da participação das 

cooperativas de crédito no Sistema Financeiro Nacional, e esses incentivos são frequentes 

desde a última década. 

De acordo com dados do World CouncilofCredit Union – WOCCU (2011), em 2011 

havia 51.013 cooperativas de crédito no mundo servindo a 196 milhões de cooperados, 

distribuídos em 125 países. Schardong (2002) afirma que em economias desenvolvidas os 

sistemas cooperativos são mais avançados, especialmente na Alemanha, Bélgica, Espanha, 

França, Holanda, Portugal, Estados Unidos, Canadá e Japão. O autor exemplifica que o 

sistema de crédito cooperativo da Alemanha detêm mais de 20% do mercado financeiro 

nacional, e que na França o sistema CréditAgricoleé responsável pelo financiamento de mais 

de 80% do setor agropecuário, ele ainda cita que 46% do total das instituições de crédito da 

Europa eram cooperativas, participando com cerca de 15% da intermediação financeira. 

As cooperativas de crédito brasileiras funcionam mediante autorização e fiscalização 

do Banco Central do Brasil, porque são equiparadas às demais instituições financeiras. 

Ferreira, Gonçalves e Braga (2007) afirmam que as cooperativas de crédito diferenciam-se 

das outras instituições financeiras seja pelos objetivos, seja pelo público que pretendem 

atingir, no que se referem aos serviços financeiros, tais como: conta corrente, depósitos de 

longo prazo, seguros, créditos, entre outros. Essas instituições buscam garantir maior 

cidadania de seus cooperados.  

O presente estudo avaliará o desempenho das cooperativas de crédito singulares 

filiadas ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob). Esse sistema foi 

selecionado pelo fato de que o SICOOB congrega 46,32% das cooperativas singulares 

brasileiras e é o maior dentre os sistemas existentes no Brasil, a saber: Sicoob, Sicredi, 

Unicred, Ancosol, Cooperativas Independentes e outros sistemas (SOARES E MELO 

SOBRINHO, 2007).  
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Neste contexto destaca-se que para que as cooperativas de crédito filiadas ao 

Sicoobpossam cumprir adequadamente seu papel e responder adequadamente aos estímulos 

governamentais, torna-se relevante que estas estejam operando de forma eficiente. Por este 

motivo o presente estudo teve como objetivos analisar o desempenho das cooperativas das 

cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob, e identificar os fatores associadas à eficiência. 

Para as análises de eficiência e também para os determinantes de eficiência serão 

utilizadas informações contábeis, uma vez que é sabido que a contabilidade tem a 

responsabilidade de prestar informações transparentes, confiáveis, claras e oportunas para 

auxiliar o processo de gestão das entidades. Desta forma, o presente estudo pretende elucidar 

a relevância das informações contábeis para análises de eficiência das cooperativas de crédito 

brasileiras, contribuindo com a discussão da relevância da informação contábil para análises 

de eficiência, o que diferencia de uma série de trabalhos que buscam mostrar a relevância da 

informação contábil para o mercado de capitais. 

Para isso, este artigo foi dividido em quatro seções, além da introdução. A Seção 2 

apresenta o marco teórico. A Seção 3 descreve a metodologia empregada no trabalho. A 

Seção 4 traz os resultados e discussão. Finalmente, na Seção 5 são apresentadas as conclusões 

do trabalho. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Demonstrações contábeis financeiras 

As análises das demonstrações financeiras surgiram no final do século XIX, no 

sistema bancário norte-americano, a partir do momento em que os banqueiros passaram a 

solicitar balanços às empresas tomadoras de empréstimos. No Brasil, essa análise ganhou 

impulso após 1968, com a criação da Centralização de Serviço dos Bancos S.A. (SERASA), 

empresa que passou a operar como central de análise de balanços para os bancos comerciais 

(FERREIRA, 1999). 

Essa análise não se resume a um mero instrumento de verificação da capacidade de 

solvência e liquidez das empresas, mas torna-se mais importante quando aplicada para avaliar 

a eficiência empresarial das organizações (FERREIRA, 1999). 

As demonstrações financeiras são instrumentos documentais dos registros ou 

escriturações das transações realizadas numa atividade empresarial, em determinado período, 

e apresentam, com clareza, a posição financeira e patrimonial de uma empresa, permitindo a 

quem interessar o reconhecimento e a análise dos componentes financeiros que conduziram 

ou conduzirão às sobras ou perdas (OCB, 1995). 

O balanço patrimonial destina-se a evidenciar, quantitativa e qualitativamente, a 

posição patrimonial e financeira da cooperativa. Neste aspecto, MATARAZZO (1998) definiu 

o balanço patrimonial como uma demonstração gráfica, sintética e equacional dos 

componentes do patrimônio da cooperativa em determinada data, representando, portanto, 

uma posição estática. É a demonstração que encerra a seqüência dos procedimentos contábeis, 

apresentando, de forma ordenada, os três elementos componentes do patrimônio: Ativo (bens 

e direito), Passivo (obrigações) e Patrimônio Líquido (diferença entre os direitos e as 

obrigações). 

O demonstrativo de resultado, que é um complemento ao balanço patrimonial, retrata 

apenas o fluxo econômico e não o fluxo monetário. Para a demonstração de resultado não 

importa se uma receita ou despesa tem reflexos em dinheiro, mas apenas se afeta o patrimônio 
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líquido (MATARAZZO, 1998). As receitas e despesas são consideradas independentes da 

entrada ou do desembolso de dinheiro, observando-se o princípio de competência. 

Essa sistematização de valores que alteram a posição patrimonial da cooperativa é de 

responsabilidade da contabilidade, que fornece à direção das empresas o balanço patrimonial, 

a demonstração das mutações do patrimônio líquido, e a demonstração de resultado e das 

origens e aplicações de recursos. Além dessas demonstrações, podem ser elaborados diversos 

relatórios para uso interno, os quais contenham informações gerenciais detalhadas. 

Para que a contabilidade represente uma verdadeira e correta visão do banco, é 

essencial que os ativos sejam registrados a valores que sejam consistentes e realistas, levando 

em consideração, onde for relevante, valores atuais, e que o lucro reflita, em bases líquidas, 

uma boa aproximação do que será recebido e leve em conta transferências adequadas para 

reservas contra perdas de empréstimos (BANCO CENTRAL DO BRASIL - BCB, 2006). 

Segundo BRAGA (1994), a administração financeira começa onde termina a 

contabilidade, uma vez que os dados brutos fornecidos pela contabilidade devem ser 

transformados em informações que permitirão ao administrador financeiro avaliar a situação 

econômico-financeiro da cooperativa, a formação do resultado e os efeitos das decisões 

tomadas anteriormente; tomar novas decisões, corrigindo o rumo desejado; e desenvolver 

planos operacionais e de investimentos. De modo geral, a análise dos dados contábeis 

orientará o processo decisório, que constitui o aspecto central da gestão financeira.Esses 

dados contábeis auxiliarão na construção das variáveis para análise de eficiência das 

cooperativas de crédito brasileiras. 

2.2. Eficiência 

A definição de eficiência na teoria econômica, não diferencia muito do conceito 

utilizado nas demais ciências sociais aplicadas. Derivado do latim efficientia, que significa 

virtude ou força para se produzir um determinado resultado, a eficiência é vista, na 

administração, como uma medida de geração de um produto final ou rendimento global de um 

sistema, ou seja, a eficiência técnica pode ser chamada de eficiência produtiva ou medida de 

produtividade global. Isso porque na administração as entidades com e sem fins lucrativos são 

vistas como um sistema aberto, por influenciarem e sofrerem influência do meio conjugando 

fatores internos e externos que formam o macrossistema (FERREIRA, 2005).  

De acordo com Ferreira (2005) numa organização: as entradas são os insumos, 

representados pelos fatores de produção; o processamento se dá pela tecnologia empregada; e 

as saídas representam os bens e serviços derivados do esforço produtivo, produtos. Assim, a 

eficiência está nas condições de operacionalização do sistema e em melhor utilizar-se das 

entradas para maximizar as saídas, considerando a tecnologia disponível. Nesse contexto, a 

eficiência é a otimização dos recursos utilizados para obtenção de resultados planejados. 

Para Souza (2008) os estudos que envolvem a análise de eficiência são, a cada dia, 

mais comuns nas diversas áreas das ciências sociais aplicadas. Em sua maioria, propõem-se 

avaliar o desempenho operacional das empresas privadas, instituições financeiras, produtores 

rurais e organizações públicas como escolas, universidades, prefeituras e demais tipos de 

unidades produtivas. 

O estudo de Farrell (1957) apresenta-se como um dos pioneiros sobre eficiência em 

economia. O autor em seu trabalho seminal propôs um conceito e um método para medir a 

eficiência técnica de firmas e indústrias, e apresentou conceitos tais como: eficiência técnica, 
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medida radial, fronteira de eficiência baseada nos dados observados, a ideia da abordagem 

benchmarking com exemplo da melhor firma do mercado, múltiplos insumos e produtos.  

A eficiência pode ser abordada sob vários aspectos. No contexto deste trabalho, 

propõe-se examinar a eficiência do ponto de vista da abordagem da otimização de recursos, 

utilizando o modelo Data EnvelopmentAnalysis(DEA). Conforme Ferreira, Gonçalves e 

Braga (2007), essa técnica permite a construção de fronteiras eficientes, que servirão como 

referencial para comparações entre as unidades analisadas, ou seja, uma vez que a fronteira é 

construída, pode ser medida a eficiência de cada cooperativa de crédito em relação a ela. 

3. METODOLOGIA 

3.1. Determinação do desempenho nas cooperativas de crédito 

O indicador de desempenho será obtido a partir da abordagem DEA – Data 

EnvelopmentAnalysis utilizando o modelo clássico BCC(Banker, Charnes e Cooper) com 

retornos variáveis a escala.  Esse método foi escolhido por ser apropriado à investigação 

proposta pelo trabalho, que tem como foco a análise de eficiência nas cooperativas de crédito 

brasileiras filiadas ao Sicoob utilizando informações contábeis. 

A DEA é amplamente utilizada, nas mais diversas áreas de conhecimento, com 

enfoque para as ciências sociais aplicadas, e já foi aplicado com êxito para avaliação de 

cooperativas de crédito por Ferreira, Gonçalves e Braga (2007) para avaliar a eficiência das 

cooperativas de crédito mútuo do Estado de Minas Gerais, e por Vilela, Nagano e Merlo 

(2007) para avaliar as cooperativas de crédito rural do Estado de São Paulo e nas cooperativas 

filiadas ao Sicredi por Dambros, Lima e Figueiredo (2009).  Outras análises de cooperativas 

de crédito e uma avaliação a nível nacional não foi detectada na literatura. 

O modelo BBC, que pressupõe retornos variáveis à escala e orientação-produto, pode 

ser representado pela seguinte notação algébrica: 

 

 

 

 

 

Em que N1 é um vetor (nx1) de números uns, yi é um vetor (mx1) de quantidades de 

produto da i-ésima DMU (DecisionMakingUnits), xi é um vetor (kx1) de quantidades de 

insumo da i-ésima DMU, Y é uma matriz (nxm) de produtos das n DMUs; X é uma matriz 

(nxk) de insumos das n DMUs;  é um vetor (nx1) de pesos, e  é uma escalar que tem 

valores iguais ou maiores do que 1 e indica o escore de eficiência das DMUs, em que um 

valor igual a 1e indica o escore de eficiência das DMUS, em que um valor igual a 1 indica 

eficiência técnica relativa a i-ésima DMU em relação as demais, e um maior do que 1 

evidencia a presença de ineficiência técnica relativa. Destaca-se que, de modo geral, utiliza-se 

como escore de eficiência a razão 1/, o que condiciona valores variando entre 0 e 1, sendo 

“1” determinado por =1, o que deve ser interpretado como máxima eficiência relativa. O ( - 

1) indica o aumento proporcional nos produtos que a i-ésima DMU pode alcançar, mantendo 

constante a quantidade de insumo, e determinará, na presença de ineficiência, escores 

menores que 1. Para maiores detalhes do processo programação linear da abordagem DEA – 
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Data EnvelopmentAnalysissugere-se a consulta dos trabalhos Banker (1984), Bankeret al. 

(1984, 1996),Charnes et. al.(1997), Belloni (2000) e Estelita Lins e Meza (2000). 

Na composição das variáveis contábeis utilizadaspara a Data 

EnvelopmentAnalysisutilizou-se a sugestão do estudo de Ferreira, Gonçalves e Braga (2007) 

por tratar as peculiaridades das sociedades cooperativas, sendo definidas as seguintes contas 

contábeis como componentes dos Produtos: a) Volume de operações de crédito em 

R$(representando o principal benefício socioeconômico das cooperativas de crédito), b) 

Sobras operacionais em R$ (representando o resultado global líquido da cooperativa de 

crédito) e c) Ativo total da cooperativa, representando uma proxy do tamanho da 

cooperativas; e dos Insumos: i) Custo total com empregados, em R$; ii) Despesas 

administrativas, em R$ e iii) Despesas não-administrativas, em R$.Assim como adotado por 

Ferreira, Gonçalves e Braga (2007), para evitar duplicidade na composição dos insumos, nas 

despesas administrativas não está computado o gasto total com empregados do setor de 

crédito e serviços, por ser considerado uma atividade operacional da cooperativa e, por este 

motivo, contabilizado como custo e não como despesa administrativa. 

3.2. Determinantes da eficiência nas cooperativas de crédito 

Para avaliar os determinantes da eficiência utilizou-se o modelo econométrico Tobit 

para investigar os fatores que mais contribuem para explicar os scores de eficiência associado 

às sociedades cooperativas. 

De acordo com Greene (2008), pode-se definir esse modelo da seguinte forma:As 

variáveis explicativas são dadas por  
pxxX ,...,1  e a variável de resposta é dada por 

*Y (representando os escores de eficiência). Desse modo, tem-se o modelo formulado como 

iii uXy  * , em que se observa efetivamente a variável y, sendo iu  o erro aleatório da 

equação. O valor da censura é denotado por c

iY , em que o subscrito i indica a censura em 

cada observação.  Desse modo, o que se observa na amostra é: 

*

ii yy  se
c

iyy
i
*

 

c

ii yy  se
c

iyy
i
*

 

A estimação do modelo Tobité usualmente feita por Máxima Verossimilhança, que 

fornece estimadores consistentes e assintoticamente eficientes dos parâmetros e da variância. 

De acordo com Greene (2008), o efeito marginal   xxyE  /  não é obtido por meio da 

interpretação direta dos coeficientes do modelo, mas por meio da aplicação da Equação 

abaixo sobre os resultados dos coeficientes, conforme apresentado:   )/F(-x' -1  EM  , em 

que:  F é a função  de distribuição acumulada normal ( ) e  e  denotam os parâmetros 

estimados pelo modelo. 

De posse do cálculo do efeito marginal é possível precisar o impacto de cada uma das 

variáveis presentes no estudo, calculada no seu ponto médio, sobre o desempenho de 

eficiência das cooperativas de crédito. 

3.2.1.Variáveis do modelo Tobit 

Variável dependente (Y):Foi constituída pelos escores de eficiência obtidos através da 

Análise Envoltória de Dados. Logo cada DMU terá uma classificação positiva de eficiência, 

limitada ao intervalo de 0 a 1, sendo este a maior escala de eficiência. 
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Variáveis Explicativas (X): Foram utilizados os indicadores contábeis financeiros do 

sistema PEARLS proposto por Bressan et. al. para as cooperativas de crédito brasileiras. A 

descrição dos mesmos se encontra no quadro 1. 

Quadro 1 - Indicadores do sistema PEARLS utilizados na pesquisa. 

 P - protection (proteção)  

P1 Provisão para liquidação duvidosa sob operações de crédito/carteira classificada total;  

P2 Operações de crédito vencidas/carteira classificada total;  

P3 Operações de risco de nível D até H/classificação da carteira de créditos;  

P4 Operações de risco de Nível D até H (percentual de provisão estimado de nível D até H/patrimônio líquido ajustado).  

E - effective financial structure (estrutura financeira efetiva)  

E2 Operações de crédito líquidas/ativo total;  

E3 Investimentos financeiros/ativo total;  

E4 Capital social/ativo total;  

E5 Capital institucional/ativo total;  

E6 Renda de intermediação financeira/ativo total médio;  

E7 Ativo total/patrimônio líquido ajustado.  

A - assetsquality (qualidade dos tivos)  

A1 Ativo permanente + ativos não direcionados com atividade-fim da cooperativa/ patrimônio líquido ajustado;  

A2 Imobilização = ativo permanente/patrimônio líquido ajustado;  

A3 Ativos não direcionados com a atividade-fim da cooperativa/ativo total;  

A4 Depósitos totais/ativo total.  

R - rates ofreturnandcosts (taxas de retorno e custos)  

R1 Rendas de operações de crédito/operações de crédito médias;  

R2 Renda líquida de investimento financeiro/investimento financeiro médio;  

R5 Margem bruta/ativo total médio;  

R6 Despesas operacionais/ativo total médio;  

R7 Sobras/ativo total médio;  

R8 Sobras/patrimônio líquido ajustado médio;  

R9 Resultado da intermediação financeira/receita operacional;  

R10 Sobras/receita operacional;  

R11 Rendas de prestação de serviços/despesas administrativas;  

R12 Despesas de gestão/despesas administrativas;  

R13 Despesas administrativas/ativo total médio.  

L - liquidity (liquidez)  

L1 Disponibilidades/depósitos à vista;  

L2 Ativos de curto prazo/depósitos totais;  

L3 Caixa livre/ativo total.  

S - signsofgrowth (sinais de crescimento)  

S1 Crescimento da receita operacional = (receita operacional do mês corrente/receita operacional do mês anterior) - 1;  

S2 Crescimento da captação total = (captação total do mês corrente/captação total do mês anterior) - 1;  
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S3 
Crescimento das operações de crédito com nível de risco D-H = (operações de crédito com nível de risco D-H do mês 

corrente/operações de crédito com nível de risco D-H do mês anterior) - 1; 

S4 
Crescimento dos ativos não direcionados com atividade-fim da cooperativa - Andaf = (Andaf do mês corrente/Andaf do 

mês anterior) - 1;  

S5 
Crescimento da provisão sobre operações de crédito = (provisão sobre operações de crédito do mês corrente/provisão 

sobre operações de crédito do mês anterior) - 1;  

S6 
Crescimento das despesas administrativas) = (despesas administrativas do mês corrente/despesas administrativas do mês 

anterior) - 1;  

S7 Crescimento do patrimônio líquido ajustado) = (PLA do mês corrente/PLA do mês anterior) - 1;  

S8 Crescimento do ativo total = (AT do mês corrente/AT do mês anterior) - 1;  

S9 Crescimento das operações de crédito = (operações de crédito do mês corrente/ operações de crédito do mês anterior) - 1.  

     Fonte: BRESSAN et. al, (2010). 

A explicação sobre o índice de eficiência das cooperativas de crédito singulares 

filiadas ao Sicoob se deu por meio de suas principais variáveis condicionantes, de acordo com 

os passos de estimação descritos no Quadro 2: 

Quadro 2 - Passos adotados na seleção das variáveis explicativas do Sistema PEARLS para 

participarem da formulação do Modelo Tobit. 

Passo 1- Estimação de modelos com uma 

única variável. 

Dado que as variáveis do Sistema PEARLS possuem identidade de acordo com o grupo a 

que pertencem, serão ajustados modelos com uma variável explicativa de cada vez. As 

variáveis explicativas que forem significativas a 5% serão separadas daquelas que não se 

mostrarem significativas individualmente. 

Passo 2 – Estimação de modelos com mais de 

uma variável. 

Como as variáveis de um mesmo grupo podem possuir correlação entre si, será incluída 

uma variável de cada grupo de cada vez, e apenas as que forem significativas a 5% 

permanecerão no modelo.  As variáveis não significativas serão separadas novamente. 

Passo 3 – Inclusão de variáveis nos modelos 

estimados. 

Será inserida, individualmente, cada uma das variáveis que foram excluídas nos passos 1 e 

2, visando a verificar se passarão a ser significativas junto às demais variáveis 

significativas. Então, aquelas que se tornarem significativas serão incluídas no modelo.  

Passo 4 – Primeira seleção de prováveis 

modelos. 

É selecionado o modelo que contemplar o maior número de variáveis explicativas 

significativas a 5%.  A partir deste modelo, é estruturado outro modelo excluindo o maior 

número de variáveis com sinal contrário ao esperado, permanecendo no modelo apenas as 

variáveis significativas a 5%. 

Passo 5 – Definição do modelo com melhor 

ajuste segundo os critérios de Akaike (AIC) e 

de informação bayesiano (BIC).  

De acordo com Heijet al. (2004), quanto menores forem os valores do AIC e BIC melhor 

será o ajuste do modelo. Contudo, Hayashi (2000, p.397) defende que o BIC é uma medida 

de ajuste mais consistente do que o AIC. Verbeek (2004, p.285) destaca que quando os 

dois critérios diferem em relação à indicação do modelo com melhor ajuste, o critério BIC 

deve ser preferido porque tem a propriedade de selecionar o modelo mais confiável em 

grandes amostras. Já o critério de AIC tende a selecionar o modelo com o maior número de 

parâmetros. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Após executar os cinco passos descritos considerando-se os trinta e nove indicadores 

financeiros dentro da classificação PEARLS descritos anteriormente, quando se constatou 

divergências entre os critérios AIC (AkaykeCriteriaInformation) e BIC 

(Bayesianinformationcriteria), utilizou-se o critério BIC para definição do modelo mais bem 

ajustado. Isso porque conforme Verbeek (2004), o critério BIC tem a propriedade de 

selecionar o modelo mais confiável quando o número de observações é grande, como é o caso 

no presente estudo. 
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3.3. Amostra e Fonte dos Dados 

O estudo tem como referência os dados contábeis das 531 cooperativas de crédito 

filiadas ao Sicoob. Todavia, foram retiradas da amostra as cooperativas classificadas como 

capital-empréstimopelo fato de possuírem características muito distintas das demais 

cooperativas singulares. Adicionalmente, destaca-se que o número de cooperativas utilizadas 

para a estimação do modelo TOBIT foram reduzidas devido a inexistência de alguns 

indicadores contábeis do sistema PEARLS, assim o total de cooperativas pesquisadas para 

estimação do modelo DEA corresponderam a uma média de 51% das cooperativas filiadas ao 

Sicoob e para a estimação do modelo Tobit obteve-se uma média de 46% das cooperativas 

filiadas ao Sicoob no período de 2000 a 2008. 

As cooperativas que compõem a amostra encontram-se localizadas nos seguintes 

estados: i) Norte: Acre, Pará, Rondônia e Tocantins; ii) Nordeste: Paraíba, Bahia; iii) Centro-

Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal; iv) Sudeste: Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo; e v) Sul: Paraná e Santa Catarina. Todos os dados 

para construção do sistema PEARLS foram obtidos junto ao Banco Central do Brasil e são de 

caráter confidencial. 

4. RESULTADOS 

4.1. Análise dos escores de eficiência técnica e de escala das cooperativas de 

crédito filiadas ao Sicoob 

 Os escores de eficiência técnica e de escala obtidos para as cooperativas de crédito 

filiadas ao Sicoob a partir das informações contábeis sinalizam um grau de ineficiência da 

maior parte destas organizações.  Pela média dos escores de eficiência técnica, nota-se que o 

menor escore de eficiência técnica foi de 0,25 e ocorreu no ano de 2004 e o maior de 0,52 no 

ano de 2002. Em relação aos escores de eficiência de escala o valor mínimo foi de 0,27 e o 

máximo de 0,92, nos anos de 2000 e 2007, respectivamente. Estes resultados indicam que os 

gestores e as instituições fiscalizadoras devem traçar políticas que estimulem o desempenho 

deste setor. 

Tabela 1 – Escores de eficiência técnica e de escala das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob, no período de 

2000 a 2008. 

Ano DEA Obs Média 
Desvio 
Padrão 

Mínimo Máximo 
Coeficiente de 

variação 
Unidades 

Eficientes (%) 
N. Coop. 
Eficientes 

2000 

Eficiência Técnica (VRS) 285 0,33 0,24 0,03 1 0,72 6,32 18 

Eficiência de Escala 285 0,27 0,19 0,03 1 0,72 1,05 3 

2001 

Eficiência Técnica (VRS) 290 0,34 0,24 0,07 1 0,70 6,21 18 

Eficiência de Escala 290 nd nd Nd nd Nd nd nd 

2002 

Eficiência Técnica (VRS) 262 0,52 0,22 0,15 1 0,42 9,54 25 

Eficiência de Escala 262 0,50 0,17 0,07 1 0,34 3,05 8 

2003 

Eficiência Técnica (VRS) 273 0,42 0,22 0,13 1 0,53 7,33 20 

Eficiência de Escala 273 0,84 0,14 0,37 1 0,17 4,03 11 

2004 

Eficiência Técnica (VRS) 247 0,25 0,22 0,03 1 0,90 5,26 13 

Eficiência de Escala 247 0,74 0,25 0,14 1 0,33 2,43 6 
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2005 

Eficiência Técnica (VRS) 268 0,37 0,22 0,07 1 0,59 5,22 14 

Eficiência de Escala 268 0,82 0,18 0,26 1 0,21 2,99 8 

2006 

Eficiência Técnica (VRS) 276 0,37 0,23 0,10 1 0,62 7,61 21 

Eficiência de Escala 276 0,83 0,19 0,21 1 0,23 1,81 5 

2007 

Eficiência Técnica (VRS) 267 0,31 0,21 0,08 1 0,67 4,49 12 

Eficiência de Escala 267 0,92 0,16 0,22 1 0,17 3,75 10 

2008 

Eficiência Técnica (VRS) 254 0,42 0,22 0,13 1 0,52 5,91 15 

Eficiência de Escala 254 0,80 0,17 0,26 1 0,21 2,76 7 

Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Os resultados das médias da eficiência técnica e de escala apresentaram uma menor 

variação conforme pode-se verificar pelo coeficiente de variação descrito na tabela 1, o que 

sinaliza que estas medidas não se mostraram tão discrepantes em relação às variáveis 

contábeis utilizadas como insumos e como produtos, ou seja, as medidas de eficiência 

estimadas pelo modelo DEA sinalizam que há características similares em grande parte das 

cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob e que para a maioria dessas cooperativas tem-se a 

possibilidade de aumento significativo nos seus resultados e nas suas operações, 

considerando-se a mesma proporção de insumos atualmente utilizada, tomando como 

referência a orientação produto do modelo. 

Nota-se pela tabela 1 que o máximo de unidades eficientes, de acordo com modelo 

DEA estimado, não ultrapassa a 10% das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob no 

período de 2000 a 2008. Esta metodologia DEA seleciona dentro da amostra estudada, as 

unidades que servirão de referência, e normalmente não se espera que seja um número perto 

da totalidade das instituições analisadas. Mas este percentual de unidades eficientes 

relativamente tem potencial para ser melhorado no Sistema das Cooperativas de Crédito 

Brasileiras. 

Utilizando o indicador definido por Ferrier e Porter (1991) é possível revelar o grau de 

ineficiência das unidades produtivas em cada ano. Sendo a média da eficiência técnica de 

cada ano como o escore, segue-se o indicador:  

Com isso, tem-se que o lapso médio de eficiência técnica requer que as cooperativas 

de crédito, em comparação às que atuam sobre a fronteira de produção, utilizem 202,65% 

mais recursos para o ano de 2000, 191,11% para o ano de 2001, 91,31% para 2002, 137,50% 

para 2003, 300,55% para 2004, 173,68% para 2005, 170,74% para 2006, 220,59% para 2007 

e 136,52% para 2008. Ou seja, é possível reduzir o consumo de insumo na proporção 

mencionada sem que se alterem os produtos. 

Esses resultados demonstram que é relevante à realização de intervenções qualitativas 

no setor, por meio da implementação de ações que visem maximizar os níveis de eficiência 

das organizações, por intermédio da maximização dos resultados e da capacidade operacional. 

Ambas as medidas de eficiência, corroborando os resultados obtidos por Ferreira; 

Gonçalves e Braga (2007, p. 438), realçaram que as cooperativas de crédito brasileiras, 

filiadas ao Sicoob“têm extensão considerável para ganhos de eficiência, principalmente 

técnica, em razão do grande lapso de eficiência associado à subutilização de recursos, fator 



1º Congresso Integrado de Contabilidade - Governador Valadares/MG – 24 e 25 de Outubro de 2013 

Contabilidade e Integração de Saberes: Competências e Habilidades para o Profissional do Século XXI 

www.ufjf.br/congreconti 

 
 

que no longo prazo pode comprometer a sustentabilidade e competitividade dessas 

organizações”.  

Corroborando Ferreira; Gonçalves e Braga (2007, p. 439) estes resultados são de certa 

forma preocupantes, pois o governo federal tem incentivado “o cooperativismo como forma 

de se ampliar o microcrédito produtivo, buscando abarcar, além das micro e pequenas 

empresas, as pessoas físicas à margem do sistema de crédito tradicional”. 

4.2. Características das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob que servem de 

benchmarking para o cooperativismo de crédito brasileiro. 

Os escores de eficiência técnica têm valores máximos iguais a 1. Embora a maior parte 

das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob não tenha atingido esse escore máximo devido 

a ineficiências, algumas unidades da amostra alcançaram esse escore e podem ser 

consideradas as cooperativas benchmarking para o cooperativismo de crédito brasileiro. 

O número de cooperativas benchmarking, no período de 2000 a 2008, oscilou entre 12 

e 25 cooperativas de crédito singulares. Destaca-se que nem o porte das cooperativas, medido 

pelo valor do ativo total, nem o tempo de existência em anos, foram fatores relevantes para 

que o modelo DEA pudesse classificar as cooperativas com máxima eficiência técnica. Em 

outras palavras, a eficiência técnica nas cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob não estão 

relacionadas com seu tempo de existência, nem com o volume do seu ativo total, pois 

cooperativas com menos de um ano de existência foram classificadas com escore 1, assim 

como cooperativas com mais de 38 anos de existência.  

Pode-se destacar que as cooperativas do Estado de São Paulo, no período de 2000 a 

2008, destacaram-se como bechmarking para o cooperativismo de crédito brasileiro, pois este 

estado agregou a maior parte das cooperativas que obtiveram escores de eficiência técnica 

igual a 1. Outros estados que também merecem destaque na seleção de cooperativas de crédito 

eficientes tecnicamente foram: o Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, Pará, 

Pernambuco e Paraíba. Adicionalmente, os estados: Mato Grosso, Santa Catarina, Maranhão, 

Bahia e Rio Grande do Norte em pelo menos um dos anos do estudo, também tiveram 

cooperativas de crédito operando com máxima eficiência técnica considerando o modelo DEA 

com retornos variáveis a escala. 

Estes resultados em relação à localização das cooperativas eficientes tecnicamente 

refletem a diversidade e também a abrangência do sistema Sicoob, uma vez que das 15 

unidades da Federação mais o Distrito Federal, o modelo indicou 12 unidades mais o Distrito 

Federal com cooperativas de crédito operando de forma eficiente.  Estes resultados de certa 

forma corroboram a indicação de que para uma cooperativa de crédito ser eficiente 

tecnicamente não há restrição de tempo de existência, porte ou localização geográfica. Desta 

forma, o atendimento as demandas dos associados estão certamente mais relacionadas com a 

qualidade da gestão administrativa e financeira das cooperativas singulares do que 

necessariamente relacionada às características socioeconômicas das localizações geográficas. 

Outra característica analisada em relação das cooperativas classificadas com máxima 

eficiência técnica foi o tipo da cooperativa singular de acordo com a classificação do Banco 

Central do Brasil, que se subdivide nas seguintes tipologias: Credito Mutuo; Credito Mutuo - 

Atividade Profissional; Credito Mutuo - Empregadores - Micros e Pequenos; Credito Mutuo - 

Empregados; Credito Mutuo - Empresários - Vinculo Patronal; Credito Mutuo - Mista; 

Credito Rural; Livre Admissão - Grandes Municípios; Livre Admissão - Pequenos 

Municípios; Luzzatti.  



1º Congresso Integrado de Contabilidade - Governador Valadares/MG – 24 e 25 de Outubro de 2013 

Contabilidade e Integração de Saberes: Competências e Habilidades para o Profissional do Século XXI 

www.ufjf.br/congreconti 

 
 

Dentre estes tipos de cooperativas de crédito singulares filiadas ao Sicoob que 

apresentaram o máximo de eficiência técnica no período de 2000 a 2008, é notório o destaque 

das cooperativas do tipo Crédito Mútuo, seguida das cooperativas de Crédito Rural. No 

entanto, é importante destacar que nos anos de 2006 a 2008, asdo tipoLivre Admissão - 

Pequenos Municípios passaram a incorporar ao grupo de cooperativas benchmarking. Esta 

modalidade de livre admissão foi autorizada pelo BACEN a partir de 2003, e em 2006 já 

passou a incorporar ao grupo das cooperativas com gestão eficiente. 

4.3. Determinantes da eficiência das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob 

Conforme a Tabela 2, os resultados do modelo Tobit podem ser considerados 

globalmente válidos dado que o χ 2 calculado no teste da Razão de Verossimilhança foi 

significativo a 1% para todos os anos analisados,  indicando, portanto, que as variáveis 

consideradas explicam os níveis de eficiência das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob. 

Foi explicado dentro da metodologia os passos utilizados para estimação de modo a 

encontrar o melhor modelo ajustado. Os modelos resultantes das regressões Tobit, utilizando 

esse método, selecionou diferentes variáveis em cada ano como determinantes da eficiência 

de escala das cooperativas analisadas. Desta forma, selecionou-se as variáveis que apareceram 

nas estimações em mais de 55% das vezes, ou seja, as variáveis consideradas relevantes para 

as análises apareceram em pelo menos cinco dos nove modelos estimados. 

Assim, pode-se destacar que os resultados obtidos nas nove estimações dos modelos 

TOBIT, para os anos de 2000 a 2008, indicaram que as principais variáveis relevantes do 

Sistema PEARLS para explicar os indicadores de eficiência das cooperativas de crédito 

brasileiras foram E4, E2, A4 e R13. Especificamente o impacto desses indicadores sobre os 

escores de eficiência estão descritos a seguir: 

E4 = Capital Institucional/ Ativo Total 

Este indicador tem como objetivo medir a porcentagem do ativo total financiado pelo 

capital institucional, sendo este referente às reservas legais e não-distribuíveis, doações de 

capital e sobras não distribuídas. O capital institucional constitui-se no capital da cooperativa 

exceto o capital do cooperado. O sinal obtido pelo coeficiente E4 nas estimações foi positivo, 

indicando que com um aumento do índice E4 tem-se uma melhoria no escore de eficiência 

técnica das cooperativas de crédito brasileiras. Para os anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 

2006 e 2008, uma variação em 0,1 nesse indicador alteraria o escore de eficiência, 

respectivamente, em 0,060, 0,057, 0,041, 0,093, 0,105, 0,088, 0,056. 

E2 = Investimentos Financeiros/ Ativo Total 

Este indicador mede a porcentagem do ativo total investido em ativos financeiros. 

Assim como E4, este também apresentou o coeficiente com sinal positivo, permitindo inferir 

que um aumento deste índice provoca uma melhoria no escore de eficiência técnica das 

cooperativas de crédito brasileiras. A variação em 0,1 desse indicador para os anos de 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 provocaria respectivamente uma variação de mesmo sentido 

igual a 0,012, 0,061, 0,050, 0,042, 0,015, 0,026. 

A4 = Depósitos totais /Ativo total 

O indicador A4 demonstra o total dos ativos que provêm de depósitos. Este índice 

apresentou coeficiente negativo, ou seja, um aumento em A4 proporciona uma redução no 

escore de eficiência técnicas nas cooperativas pesquisadas. Segundo as estimações, a variação 

de 0,1 nesse indicador reduziria a eficiência técnica em 2000 em 0,026, 2001 em 0,022, 2002 

em 0,027, 2003 em 0,057 e 2006 em 0,027. 
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R13 = Despesas Administrativas /Ativo Total Médio 

R13 mede o percentual das despesas administrativas em relação ao ativo total. A 

despesa administrativa deve ser o suficiente para que a cooperativa de crédito atenda com 

efetividade às demandas dos cooperados. Assim como o indicador A4, este também 

apresentou um sinal negativo, sinalizando que um aumento neste índice provoca uma redução 

no escore de eficiência nas cooperativas. Esse indicador tem impacto maior sobre o nível de 

eficiência das cooperativas de crédito, uma variação em 0,01 desse indicador representa uma 

variação no escore de eficiência, em sentido oposto, igual a 0,124, 0,165, 0,057, 0,250, 0,267, 

para os anos 2000, 2002, 2005, 2007 e 2008, respectivamente. 

Tabela 2: Indicadores associados à eficiência técnica das cooperativas de crédito nos anos de 2000 a 2008 

 Efeito Marginal do Modelo Tobit 

Indicadores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

P2     -0,356**     

P3  0,251*        

E1         0,546* 

E2    0,120** 0,610* 0,500* 0,418* 0,147** 0,263* 

E3      0,583*  0,256*  

E4 0,598* 0,569* 0,405* 0,930*  1,050* 0,883*  0,559* 

E5  -3,138*  -6,136*      

E6  0,016*  0,045*  0,025*    

A1    -0,117*     0,159* 

A2 0,139*       -0,204** -0,428* 

A3   -0,509**       

A4 -0,256* -0,223* -0,266* -0,565*   -0,268*   

R1      -4,760* -4,589*   

R5    4,761*      

R6  -5,250* -1,542**    -3,539*   

R8      0,451**    

R9    0,267*   0,135*   

R10    0,196*      

R11 -0,098** -0,124*   -0,247*   0,080**  

R12  -0,236* -0,229*    -0,256*  -0,345* 

R13 -12,440*  -16,469*   -5,676*  -24,970* -26,708* 

L1       0,002*   

L2     0,014** 0,023*  0,076* 0,077* 

L3  0,208** -0,190**     1,401*  

S1  0,083*     0,064**   
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S2       0,266*   

S4      0,026**  0,000*  

S6   0,067*       

S7  -0,053*        

S8    0,356*  0,317**    

LnMV 138,733 159,633 125,295 129,129 104,351 141,091 121,430 158,651 142,728 

LnMVres 4,245 -0,335 25,207 20,718 17,515 27,421 14,462 37,647 24,065 

χ² 151,74 138,41 181,01 175,05 50,78 188,49 167,88 206,21 219,11 

Valor P 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Resultados da Pesquisa 

* = significativo 1 % e ** = significativo a 5% 
LnMV = Ln da função de verossimilhança 

LnMVres = Ln da função de verossimilhança restrita (somente com intercepto) 

5. CONCLUSÕES 

Os resultados demonstram a relevância da informação contábil para análise de 

eficiência das cooperativas de crédito, uma vez que os desempenhos obtidos, via contas 

contábeis, sinalizaram que a maior parte das cooperativas de crédito filiadas ao Sicoob, no 

período de 2000 a 2008, está operando com um grau de ineficiência, e as unidades eficientes 

estimadas pelo modelo DEA não ultrapassam a 10% das cooperativas do Sicoob. 

As cooperativas eficientes tecnicamente não apresentam uma relação com o porte ou 

mesmo com o tempo de existência das cooperativas, pois cooperativas com menos de um ano 

de existência foram classificadas com escore 1, assim como cooperativas com mais de 38 

anos de existência. O Estado de São Paulo destaca em termos do número de cooperativas 

benchmarking, e o tipo de cooperativas “Crédito Mútuo”, seguida do tipo “Crédito Rural” são 

predominantes em termos das cooperativas benchmarking apontadas pelo modelo DEA. No 

entanto, é importante destacar que nos últimos anos da análise as cooperativas do tipo“Livre 

Admissão - Pequenos Municípios’ passaram a incorporar ao grupo de cooperativas 

benchImarking. Esta modalidade de livre admissão foi autorizada pelo BACEN a partir de 

2003, e em 2006 já passou a incorporar ao grupo das cooperativas com gestão eficiente. 

Neste sentido, pode-se considerar que o esforço do governo em melhorar a oferta de 

serviços financeiros para municípios que são desassistidos de agências bancárias, com o 

incentivo às cooperativas de crédito de livre admissão pode ser considerado uma política que 

está gerando resultados positivos, dada a especificidade deste tipo de cooperativa que só foi 

autorizada a existir após 2003 e que já está incorporando ao grupo seleto de cooperativas 

benchmarking para o cooperativismo de crédito brasileiro. 

O modelo Tobitfoi empregado para identificar os determinantes da eficiência nas 

cooperativas de crédito. As variáveis do Sistema PEARLS que se mostraram positivamente 

relacionadas à eficiência foram “E4 = Capital Institucional/ Ativo Total” e “E2 = 

Investimentos Financeiros/ Ativo Total”. Por outro lado, os indicadores “A4 = Depósitos 

totais /Ativo total” e “R13 = Despesas Administrativas /Ativo Total Médio” apresentaram-se 

negativamente associados à eficiência nas cooperativas de crédito analisadas. 

Assevera-se a necessidade de conjugar esforços no sentido de buscar o compromisso 

das cooperativas de crédito singulares com o objetivo de maximizarem seus resultados, em 
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decorrência de uma exploração eficaz dos seus recursos com o intuito de maximizar seus 

resultados e atingir maiores padrões de eficiência. 

Ressalta-se, assim como Ferreira, Gonçalves e Braga (2007) a importância de se 

acompanhar a eficiência das sociedades de crédito como fator de sustentabilidade desses 

empreendimentos, permitindo aos gestores, em níveis institucional e interinstitucional, 

planejar e promover ações que visem ganho de eficiência técnica e de escala para o setor. 

Por fim, alerta-se que apesar dos resultados do modelo DEA terem sinalizados um 

maior grupo de cooperativas de crédito ineficientes, não fez parte do escopo desta pesquisa, 

avaliar variáveis ambientais e sócioeconômicas, que são influenciadas pelos resultados dessas 

cooperativas de crédito singulares. Ou seja, se ponderado pelos impactos ambientais e 

sócioeconômicosteria-se um percentual similar de classificação de cooperativas ineficientes? 

Esta é uma questão que se propõe para futuros estudos, assim como a implementação de 

outras metodologias de análise e explicação da eficiência nas cooperativas de crédito. 
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