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Abstract 

The risks and uncertainties contained in the business scenario have stimulated the 
organizations to search an efficient risk management. Thus, this study investigates, within the 
risk management, a relevant theme: the financial risk. This is one of the themes most dealt by 
public companies, however, there is a lack of studies in the cooperative sector. Thus, it was 
necessary to analyze how the agricultural cooperatives of Rio Grande do Sul measure the 
financial risk, checking on the background the perception of doctrinal principles. The research 
used a structured questionnaire and case studies. As results, the cooperatives can understand, 
in general scope, the importance of risk management. However, when asked about the degree 
of indebtedness, they showed mixed opinions. Therefore, it is noted that the main difficulty of 
this type of organization is to find, within a capitalist economy, a balance between the social 
and the economic aspect. 
 

Keywords: Financial Risk. Universal Doctrinal Principles. Agricultural Cooperatives.  

 

1. Introdução 

 

O ambiente competitivo, fatores econômicos, riscos elevados e outras adversidades do 

cenário empresarial podem intervir na tomada de decisão e gerenciamento das cooperativas. 

As cooperativas são organizações com personalidade jurídica própria, apresentando 

características específicas e sendo regidas pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971. 
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Além disso, o sistema cooperativista está baseado em princípios universais, que permitem às 

cooperativas levarem seus objetivos à frente.   

Atualmente, as cooperativas estão atuando como importantes agentes na economia do 

país. Conforme a Organização das Cooperativas Brasileiras (2009), a filosofia cooperativista 

cresceu em 2008, passando a representar 6% do produto interno bruto (PIB). Esses números 

expõem a potência deste sistema produtivo, que pode ser considerado uma das soluções para 

os problemas sociais e econômicos do país. 

Em contrapartida, para que o cooperativismo possa ser um dos elementos propulsores 

do desenvolvimento nacional, as cooperativas necessitam de um gerenciamento competente, 

que controle os riscos do negócio, reduza os custos e respeite as condições e recursos que 

cada cooperado possui. Com isso, as cooperativas podem aperfeiçoar sua gestão, tornando-se 

mais competitivas e aptas para enfrentar os desafios impostos pelos mercados. Dentre esses 

desafios, podemos destacar o equilíbrio entre o aspecto econômico e o aspecto social, além da 

excessiva dependência de recursos de terceiros (GIMENES e GIMENES, 2007). 

Desta forma, os administradores e os cooperados devem estar cientes da peculiaridade 

da gestão cooperativa, que deve ser dirigida nos moldes das empresas de capital, porém, 

respeitando os princípios doutrinários (RIOS, 1998). Neste sentido, uma gestão de riscos 

adequada poderá gerar vantagens positivas, como melhores rendimentos aos associados e 

vantagens econômicas para a cooperativa. Assim, a adoção de alternativas gerenciais 

resultaria na diminuição dos efeitos dos riscos na estrutura das cooperativas. Logo, o uso 

dessas alternativas e o controle do risco financeiro são aspectos que possivelmente 

contribuirão para o ganho de eficiência da organização cooperativa. 

Por tudo isto, avaliar o desempenho econômico e financeiro é uma tarefa complexa, 

pois a cooperativa possui objetivos sociais definidos. Portanto, o estudo buscou analisar o 

risco financeiro (aspecto quantitativo) dentro das cooperativas agropecuárias do Rio Grande 

do Sul, porém não esquecendo os aspectos qualitativos, como os princípios doutrinários.  

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Risco financeiro 

 

Nota-se que qualquer tentativa de expansão de uma empresa demanda capital. Esse 

capital pode ser composto por dívidas ou por capital patrimonial. Porém, as organizações 

devem estar cientes de que o financiamento através das dívidas possui desvantagens. A 
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primeira desvantagem compreende o maior índice de endividamento, que resulta em maiores 

riscos. A segunda desvantagem são as dificuldades financeiras que podem surgir e o declínio 

do lucro operacional, podendo levar a falência da empresa. (BRIGHAM e EHRHARDT, 

2006). Por isso, o controle do uso de capital pode gerar um composto ótimo, podendo ter 

como principal ferramenta a administração do risco financeiro. 

Segundo Sanvicente (2008), o risco financeiro ou a variabilidade dos retornos está 

relacionado com o uso do capital de terceiros, porque esse capital exige remuneração fixa, 

podendo prejudicar a capacidade de liquidez da empresa. De acordo com Brigham e Ehrhardt 

(2006) o risco financeiro é aquele que resulta de transações financeiras, como o risco das 

taxas de juros, riscos de flutuações da taxa de câmbio, entre outros. Já, Padoveze e Bertolucci 

(2008) dizem que o risco financeiro decorre da possibilidade da empresa não cumprir com os 

pagamentos das dívidas, tanto das parcelas do principal, como dos juros.  

Por outro lado, Oliveira e Pacheco (2005) dizem que em finanças, o risco não é 

considerado sinônimo de perigo, e sim a probabilidade de que algo não esperado ocorra. 

Neste cenário, pode-se considerar o risco financeiro no agronegócio. Como qualquer 

empreendimento, as empresas do agronegócio também enfrentam fatores de risco. O custo de 

capital, as variações nas taxas de juros e a baixa liquidez são as principais fontes de risco 

financeiro no agronegócio. Assim, as empresas deste setor, como as cooperativas 

agropecuárias precisam encontrar alternativas que possam reduzir os riscos do negócio. O 

gerenciamento eficiente do endividamento, o controle da estrutura de custos de produção e a 

manutenção de reserva financeira podem auxiliar na administração eficiente dos riscos 

(MOREIRA, 2009). 

Neste entendimento, Matias (2007) conclui que a gestão do risco financeiro tem papel 

importante na gestão das empresas. Segundo o autor, uma gestão de riscos financeiros 

adequada pode gerar valor para a empresa, reduzir as perdas e aumentar a lucratividade. Por 

tudo isto, empresas que possuem uma gestão diferenciada, como é o caso das cooperativas, 

precisam utilizar a gestão de riscos financeiros. De acordo com Bastiani (2001) as 

cooperativas, ao financiarem suas atividades com capital de terceiros, devem cumprir as 

mesmas obrigações das empresas mercantis. Por isso, precisam controlar suas despesas 

financeiras e decidir durante as assembléias qual a melhor alternativa de investimento. 
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2.2. Cooperativismo 

 

O cooperativismo tem uma história bastante antiga. Segundo Pereira (1995) as raízes 

do cooperativismo podem ser encontradas na antiguidade, com alguns povos como os 

babilônicos, gregos e romanos, que apresentaram características de cooperação. No entanto, a 

história do cooperativismo só se concretizou anos mais tarde, tendo como principal influência 

a Revolução Industrial. Conforme Álveres (2007) o capitalismo ganancioso, os altos preços e 

a exploração das jornadas de trabalho advindos da revolução industrial, foram aspectos que 

influenciaram os trabalhadores na criação de cooperativas.  Neste entendimento, o marco do 

cooperativismo moderno aconteceu em 1844, quando tecelões do bairro de Rochdale, na 

Inglaterra, constituíram uma cooperativa de consumo. Esses tecelões lutaram pelo aumento 

dos salários e redução das longas jornadas de trabalho das grandes empresas industriais da 

época, no entanto, não obtiveram sucesso. Preocupados com a situação miserável que estavam 

enfrentando, reuniram-se e juntaram dinheiro, formando um caixa próprio. Esses recursos 

próprios totalizaram 28 libras que foram utilizadas em outubro de 1844 para a fundação de 

uma sociedade, a “Rochdale Society of Equitable Pionneers” ou Justos Pioneiros de Rochdale 

(BIALOSKORSKI NETO, 2006). 

Com isso, o cooperativismo moderno é consequência do trabalho de dois grandes 

idealizadores, Robert Owen (1772 – 1858) e William King (1786 – 1865). Owens foi o 

primeiro autor a utilizar a palavra cooperação, enquanto King é considerado o pai da 

cooperação na Grã-Bretanha. Desta forma, estes autores difundiram o cooperativismo pela 

Inglaterra, estimulando a criação de cooperativas. Com isso, em 1820, nascia a Liga para a 

Propaganda da Cooperação (BIALOSKORSKI NETO, 2006).  

A iniciativa dos pioneiros de Rochdale influenciou o sistema cooperativista e o 

estabelecimento dos seus princípios doutrinários. Bialoskorski Neto (2008) diz que a base 

doutrinária dos pioneiros orienta as organizações cooperativas até os dias de hoje, sendo 

responsabilidade da Aliança Cooperativa Internacional (ACI) a propagação e estabelecimento 

destes princípios. Desta forma, a ACI, criada em 1895, é considerada o órgão máximo do 

movimento cooperativista mundial. Em 1995, a Aliança Cooperativa Internacional, durante 

congresso em Manchester, na Inglaterra, adaptou os princípios em sete novos: adesão livre e 

voluntária; gestão democrática pelos membros; participação econômica dos membros; 

autonomia e independência; educação, formação e informação; cooperação entre cooperativas 

e compromisso com a comunidade. 
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Neste sentido, conforme os estudos de Crúzio (2000), as organizações cooperativas 

nunca estiveram em tanta evidência. O autor comenta que esta expansão está ligada a 

capacidade que as cooperativas têm em gerar resultados econômicos, oferecendo benefícios 

aos associados. Apesar disso, a sociedade ainda possui dificuldades em definir uma 

cooperativa e suas principais diferenças em relação a uma empresa de capital. Nesta 

concepção, Zylbersztajn (2002) conceitua as cooperativas como arranjos institucionais, 

criados para compartilhar seus princípios doutrinários, participando em diversos setores 

econômicos. Sena (2009) complementa dizendo, que a cooperativa é a união de pessoas 

voltadas para um objetivo comum, organizada de forma democrática e com contribuições 

econômicas. Turra, Santos e Colturato (2002) acrescentam que o objetivo da cooperativa é a 

união dos indivíduos através da ajuda mútua, procurando por ganhos coletivos.  

Em suma, a gestão democrática da cooperativa é o seu principal diferencial. Nas 

assembléias gerais os associados têm direito a voto, independente do capital investido na 

cooperativa. Por basearem-se em valores como cooperação, democracia, igualdade e 

solidariedade, as cooperativas desenvolvem laços de cooperação. Esses laços de cooperação 

incentivam os associados que são ao mesmo tempo proprietários, clientes e fornecedores da 

cooperativa (ÁLVERES, 2007).  

  

3. Metodologia 

 

Esta seção caracteriza a pesquisa e apresenta os principais métodos que utilizados para 

o alcance dos objetivos. Assim, quanto a abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se 

como quantitativa e qualitativa, pois procura-se quantificar o problema através de dados 

primários, que serão analisados de forma estatística. Já, considerando-se os objetivos listados, 

a pesquisa torna-se descritiva. De acordo com Hair et al (2005) as pesquisas descritivas, são 

usadas para testar hipóteses, e em geral, envolvem a coleta, a análise e a armazenagem dos 

dados. Nesse sentido, a pesquisa irá analisar o risco financeiro em um setor específico, ou 

seja, no setor cooperativista.   

Levando em consideração a população e amostra do estudo, pode-se dizer que a 

população será formada pelas cooperativas agropecuárias presentes no cadastro da Federação 

das Cooperativas Agropecuárias (FECOAGRO), que conta com cinquenta e cinco 

cooperativas. No entanto, o estudo adaptou o cadastro e selecionou somente as cooperativas 

ativas, totalizando cinquenta. Como a população está instalada ao longo do estado, adotou-se 
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o processo de amostragem não probabilístico. O tipo de amostragem escolhido foi a amostra 

intencional ou por julgamento. Segundo Hair et al (2005) a amostra por julgamento acontece 

quando os elementos de amostra são escolhidos pelo pesquisador, resultando em 

conveniência, rapidez e baixo custo na coleta de dados. Portanto, a amostra será formada 

através da taxa de retorno do método de coleta de dados, ou seja, retorno dos questionários 

por parte das cooperativas. Além dos questionários, a pesquisa avaliou alguns indicadores 

econômico-financeiros, através de um estudo de caso.  

Tendo em vista o representativo número de cooperativas no Estado e suas distâncias 

geográficas, o estudo utilizou o método survey para estruturar a coleta de dados. Neste caso, o 

estudo utilizou o questionário como método de coleta de dados e o estudo de caso como 

estratégia de pesquisa. Assim, o questionário foi adaptado de Moreira (2009), que realizou 

uma pesquisa durante seu doutorado sobre os riscos de mercado na estrutura cooperativista. 

Já, o estudo de caso adotou as cooperativas respondentes do questionário, analisando os 

indicadores que estão relacionados com o risco financeiro.  

 

4. Análise dos Resultados  

 

Dentro da população definida pelo estudo (cinquenta cooperativas agropecuárias), 

observou-se que quatorze cooperativas responderam ao questionário proposto, formando a 

amostra intencional que foi estudada e representando 28% do total. Destas quatorze 

cooperativas, duas participaram do estudo de caso, que utilizou como principal instrumento, o 

cálculo de alguns indicadores econômico-financeiros.   

Para melhor compreender a análise dos resultados, os mesmos foram divididos em três 

etapas. Na primeira delas busca-se caracterizar a percepção do risco financeiro nas 

cooperativas respondentes. Na segunda etapa tem-se a percepção das cooperativas em relação 

aos princípios doutrinários universais.  Por fim, a análise dos indicadores que foram 

trabalhados durante o estudo de caso.  

 

 

 

4.1. Percepção do risco financeiro 
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Visando diagnosticar a percepção das cooperativas em relação ao risco financeiro, 

foram elencados alguns aspectos que influenciam o mesmo. Esses aspectos foram distribuídos 

em dez variáveis, onde as cooperativas poderiam indicar seu grau de discordância ou 

concordância. Utilizou-se uma escala intervalar, com cinco pontos, que iam do 1 (nada 

importante) ao 5 (muito importante). Para uma análise mais precisa, foram adotadas algumas 

medidas, como a média e o desvio padrão. Os resultados obtidos nestas variáveis podem ser 

visualizados no quadro 1. 

 

Quadro 1- Percepção do Risco Financeiro 

   Fonte: Dados da pesquisa        

 

Conforme já descrito na revisão da literatura, o risco financeiro é aquele que resulta 

das transações financeiras da organização e está relacionado com a utilização de capital de 

terceiros, podendo gerar um alto endividamento (BRIGHAM E EHRHARDT, 2006; 

SANVICENTE, 2008).  

Com base nos conceitos destacados, e observando os resultados acima se percebe que 

as cooperativas consideram o alto endividamento e a utilização de capital de terceiros 

aspectos importantes, tendo ambos uma média de 4,15. No entanto, analisando o desvio 

padrão, o alto endividamento apresenta muita variância de opiniões. Por tratar-se de um 

aspecto relevante para o estudo, as cooperativas foram novamente questionadas a respeito do 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Alto endividamento. 4,15 1,28 

Acompanhamento financeiro através de indicadores econômicos 

e financeiros. 

4,62 0,65 

Alto grau de aversão ao risco por parte dos cooperados. 3,92 0,95 

Baixas margens de lucratividade (sobras). 4,23 1,09 

Baixa disponibilidade de crédito. 4,15 0,80 

Baixa liquidez. 4,38 0,87 

Dificuldades em capitalizar a cooperativa. 4,31 0,85 

Existência de planejamento financeiro. 4,54 0,52 

Manutenção de reserva financeira. 4,23 0,60 

Utilização de capital de terceiros para financiar as atividades. 4,15 0,90 
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endividamento. Assim, mensurou-se a influência de alguns fatores na decisão de não investir 

ou incentivar a produção, sendo que entre estes fatores, estava o alto endividamento. Desta 

forma, constatou-se que as cooperativas mostraram um comportamento mais avesso ao 

endividamento e risco financeiro, sinalizando uma média de 1,92 e um desvio padrão de 0,28, 

que expressa muita importância. Portanto, este aspecto deve ser analisado por outros estudos, 

pois demonstrou contradição nas respostas.  

Também se mostra interessante a dispersão existente nas baixas margens de 

lucratividade (sobras), que apresentam um desvio padrão maior que 1. Neste sentido, é 

importante ressaltar que as cooperativas não estão focadas na geração de lucros, ou melhor, 

sobras. Existe a preocupação com o aspecto social, que pode deixar as margens de 

lucratividade em um patamar secundário. Contudo, a cooperativa precisa estar atenta ao 

alinhamento dos aspectos sociais com os econômicos, pois deve gerar “sobras”, que nem 

sempre serão altas, mas devem ser capazes de auxiliar no financiamento das atividades ou no 

pagamento do capital de terceiros.  

Seguindo esta perspectiva, a manutenção de reserva financeira foi um aspecto 

apontado como importante pelas cooperativas respondentes, apresentando uma média de 4,23. 

Além disso, seu desvio padrão mostrou-se relativamente baixo, indicando concordância na 

afirmativa. Outros aspectos que apresentaram alto grau de concordância na afirmativa são a 

existência de planejamento financeiro e o acompanhamento financeiro através de indicadores. 

Ambos apresentam desvio padrão baixo, de 0,52 e 0,65 e médias de 4,54 e 4,62, 

respectivamente. Com isso, consideram estes aspectos importantes a muito importantes, pois 

suas médias estão próximas ao ponto máximo da escala. Com isso, verifica-se que as 

cooperativas estão preocupadas com o controle financeiro, utilizando ferramentas para a 

mensuração do risco financeiro, como é o caso dos indicadores.   

Destarte, essa preocupação com a gestão financeira demonstrada pelas cooperativas é 

um ponto positivo, pois podem ser evitados diversos problemas financeiros que poderão 

prejudicar os resultados. Com isso, as cooperativas foram indagadas sobre os benefícios de 

mensurar o risco financeiro. Um resultado bastante interessante apontado por três 

cooperativas é a credibilidade do sistema. Segundo uma das cooperativas, a melhor gestão dos 

recursos financeiros proporciona credibilidade da cooperativa perante seus stakeholders. 

Também foram apontados outros benefícios como o controle do endividamento e da liquidez, 

segurança nas operações, provisão de eventos e possibilidade de novos investimentos.  
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4.2. Presença dos princípios doutrinários na gestão cooperativista 

 

Apesar dos princípios doutrinários representarem um dos pilares mais importantes 

para o cooperativismo, identifica-se que apenas seis das quatorze cooperativas respondentes 

afirmam utilizar todos os sete princípios universais em sua gestão. As demais aplicam 

somente alguns princípios. Neste entendimento, o estudo selecionou alguns fatores que estão 

interligados com os princípios, dividindo-os em quatro variáveis que são apresentadas a 

seguir.  

 

Quadro 2 - Presença dos Princípios Doutrinários na Gestão 

Variável Média Desvio 

Padrão 

Baixa participação dos cooperados na gestão da cooperativa. 3,43 1,22 

Os princípios doutrinários auxiliam no alcance dos objetivos. 4,14 0,77 

Equilíbrio entre as necessidades financeiras do associado e da 

cooperativa. 

4,36 0,50 

Profissionalização dos empregados e gestores da cooperativa 4,71 0,47 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Levando em consideração as variáveis apresentadas acima, nota-se que mesmo as 

cooperativas não utilizando todos os princípios doutrinários, eles são classificados como 

auxiliares no alcance dos objetivos da cooperativa. Assim, as cooperativas consideraram esta 

variável de importante a muito importante, com um desvio padrão de 0,77 e uma média de 

4,14. Talvez seja necessário estimular a aplicação prática dos princípios dentro da gestão 

cooperativista, pois os mesmos poderão tornar-se apenas uma utopia.  

Um aspecto bem importante que pode ser visualizado no quadro 3 é a baixa 

participação dos cooperados na gestão da cooperativa. Esta variável está estritamente 

relacionada com o princípio da gestão democrática, onde cada cooperado tem direito a voto e 

deve estar atento a gestão de sua cooperativa. Porém, esta variável apresentou uma média 

baixa, que vai do indiferente ao importante. Além disso, seu desvio padrão é superior a 1 

demonstrando alta variância. Neste sentido, pode-se visualizar a não inserção dos cooperados 

na gestão da maior parte das cooperativas respondentes. É um resultado que merece ser 

estudado com mais ênfase. Por isso, em um dos estudos de caso, onde o pesquisador visitou 
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as instalações da cooperativa, buscou-se observar a relação dos cooperados com sua 

cooperativa. No entanto, como o objetivo principal do estudo é mensurar o risco financeiro, 

este aspecto foi estudado superficialmente, cabendo o aprofundamento a estudos voltados ao 

aspecto social.  

Na sequência, pode-se observar, que por outro lado, alguns princípios doutrinários 

estão sendo aplicados intensamente, como a educação, formação e informação. Isto pode ser 

observado pela variável profissionalização dos empregados da cooperativa, que totalizou uma 

média de 4,71, que representa um fator muito importante. Seu desvio padrão foi de 0,47, 

expressando concordância na afirmação.   

 

4.3. Análise dos indicadores 

 

Para uma análise mais concreta dos resultados e tendo em vista que alguns aspectos 

apresentaram contradições, procurou-se realizar um estudo de caso nas cooperativas. As 

mesmas poderiam aceitar ou não a realização do estudo de caso, assinalando a opção desejada 

no questionário enviado. Sendo assim, duas cooperativas aceitaram participar do estudo.  

Neste entendimento, buscou-se primeiramente caracterizar as cooperativas 

participantes do estudo de caso. Com isso, as principais questões trabalhadas estavam 

relacionadas com a localização, o segmento de atuação e os serviços prestados. Assim, 

percebe-se que a cooperativa 1 está inserida na mesorregião centro ocidental do estado e conta 

com uma diversificação de produtos e serviços. Dentre os principais produtos comercializados 

está a soja, o trigo e o milho. Já, em relação aos serviços, pode-se destacar os mercados, as 

lojas de material de construção, as lojas de peças e os serviços de manutenção. Já, a 

cooperativa 2 está inserida na mesorregião sudoeste rio-grandense e atua no setor 

agropecuário, com o recebimento, secagem, beneficiamento, armazenagem, industrialização e 

comercialização da produção dos cooperados. Os produtos que merecem destaque são: sorgo, 

arroz, milho, trigo, cevada, soja e leite.  

Depois de destacar algumas características das cooperativas, é importante entrar no 

foco do estudo, ou seja, na análise do risco financeiro através de dois indicadores de estrutura 

patrimonial: endividamento geral e composição do endividamento. Para enriquecer o estudo e 

permitir um nível elevado de relacionamento entre os resultados, outros quatro indicadores 

também foram escolhidos: participação do capital de terceiros, liquidez seca, giro do ativo 

circulante e retorno sobre o investimento total (ROI).  
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É importante destacar que os valores do ano de 2008 foram corrigidos pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O valor acumulado deste índice no ano de 2009 

foi de 4,1137. Este foi o valor utilizado para fins de correção. Desta forma, iniciando a 

análise, segue os resultados obtidos, que podem ser conferidos no quadro 3. 

Quadro 3 – Análise dos Indicadores Econômico-financeiros 

Indicadores Coop. 1 

(2008) 

Coop. 1 

(2009) 

Coop. 2 

(2008) 

Coop. 2 

(2009) 

Endividamento Total 72% 69% 82% 81% 

Participação do Capital de 

Terceiros 

261% 227% 465% 436% 

Composição do Endividamento 86% 85% 72% 66% 

Liquidez Seca 0,77 0,86 0,55 0,50 

Retorno sobre Investimento Total 2,9% 3,3% 5,1% 0,8% 

Giro do Ativo Circulante - 0,039 - 0,016 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Tendo em vista os valores apresentados no quadro acima, nota-se primeiramente o 

endividamento total, que é um dos indicadores mais relevantes para a análise do risco 

financeiro. Quanto maior o nível de endividamento, maior será o risco financeiro incorrido. 

Assim, diante dos resultados das cooperativas, verifica-se que e ambos os anos e em ambas 

cooperativas o endividamento está comprometendo mais da metade do ativo total. Com isso, a 

exposição ao risco financeiro mostra-se presente, principalmente no ano de 2008, onde os 

índices estão mais elevados. Por isso, as cooperativas precisam mensurar estes indicadores e 

buscar um equilíbrio ideal entre o capital de terceiros e o total do ativo.  

 Prosseguindo na análise, buscou-se verificar a participação do capital de terceiros nas 

cooperativas. Através deste índice é possível relacionar duas grandes fontes de recursos nas 

organizações, o capital próprio (patrimônio líquido) e o capital de terceiros (passivo circulante 

e passivo não circulante). Este índice pode ser visto como um indicador de risco, que mostra a 

dependência do capital de terceiros no financiamento das atividades. Assim, através dos 

resultados explícitos no quadro, é possível concluir que ambas cooperativas estão com índices 

elevados, principalmente a cooperativa 2.  
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Segundo Braga (2008) índices superiores a 100% ou a 1,0 evidenciam desequilíbrio 

entre as fontes de recursos. Este desequilíbrio pode resultar em alto risco financeiro, que 

comprometerá os ciclos da cooperativa. No entanto, é importante ressaltar que este perfil pode 

ser característico do sistema, que precisa enfrentar diversas contingências, como variações de 

preços das commodities, devido a sazonalidade dos produtos. Alguns autores destacam que o 

capital de terceiros é uma realidade nas cooperativas. Gimenes e Gimenes (2007) destacam 

que as cooperativas têm seu crescimento financiado através de recursos de terceiros, 

revelando-se este fator uma tendência devido à falta de incentivos e limitações para obtenção 

de capital próprio. Com isso, a constante busca por recursos de terceiros pode aumentar 

consideravelmente o grau de endividamento das cooperativas, impedindo os gestores de 

reinvestir na estrutura da firma. 

Após conhecer o endividamento total e a participação do capital de terceiros, é 

necessário conhecer a composição das dívidas. Para conhecer o perfil das dívidas, utiliza-se o 

indicador de composição do endividamento, que revela o percentual de obrigações de curto 

prazo em relação às obrigações totais. Este índice é bastante relevante para a gestão temporal 

da cooperativa, pois ter dívidas de curto prazo é muito mais complexo do que ter dívidas de 

longo prazo. Com dívidas de longo prazo, a cooperativa dispõe de tempo para gerar recursos 

que cubram estas dívidas. Já, as dívidas de curto prazo necessitam de um alto grau de 

conversibilidade dos recursos, diminuindo o ciclo financeiro da cooperativa.  

Percebe-se de maneira geral que as cooperativas tem uma composição de 

endividamento constante, sendo que a cooperativa 1 apresenta índices mais elevados. A 

cooperativa 2, em 2009, conseguiu reduzir este índice, que pode ser resultado de negociações 

do perfil da dívida. Em suma, apresentam em sua maioria, dividas a curto prazo, que podem 

ocasionar possível aperto financeiro.  

Os índices acima, de maneira geral, puderam ilustrar a situação da estrutura 

patrimonial das cooperativas. A partir destes índices verificou-se que as cooperativas não 

mensuram profundamente o risco financeiro, pois seu endividamento total e sua participação 

de capital de terceiros revela valores acima das médias indicadas. Sabe-se que o 

endividamento não pode ser visto somente como um fator negativo, mas para as cooperativas 

que apresentam uma estrutura de capital diferenciada, este indicador precisa ser controlado.  É 

importante destacar que os demais indicadores não serão abordados individualmente nesta 

análise, pois não estão diretamente relacionados com o risco financeiro.  
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5. Considerações Finais 

 

A gestão de riscos é um tema que tem se intensificado cada vez mais no mundo 

organizacional. As organizações estão cientes das incertezas que enfrentam todos os dias, 

sendo que o controle dos riscos está sendo uma importante ferramenta de gestão. Com a 

provisão dos cenários, as organizações conseguem traçar seus objetivos e estratégias de 

maneira mais acertada, evitando prejuízos sociais e financeiros. Assim, as organizações, tanto 

lucrativas como não lucrativas, conseguem alcançar um patamar privilegiado no contexto de 

mercado, desenvolvendo suas competências e evitando problemas financeiros, que podem 

prejudicar a solvência das mesmas. 

Neste entendimento, o presente estudo mostrou-se preocupado com os possíveis 

problemas financeiros, buscando analisar o risco financeiro enfrentado pelas cooperativas 

agropecuárias do Rio Grande do Sul, que são organizações peculiares. Para entender a gestão 

destas organizações, houve a revisão das teorias existentes, através de estudos que estão sendo 

realizados nesta área. Percebeu-se com isso, uma carência neste sentido, pois os estudos sobre 

riscos financeiros não tem enfoque para as cooperativas. No entanto, ao longo do período, o 

estudo enfrentou estas barreiras, e buscou relacionar os aspectos sociais e econômicos nas 

organizações cooperativas. Esta relação deu-se através do risco financeiro e dos princípios 

doutrinários universais.  

O estudo foi realizado com quatorze cooperativas agropecuárias do Rio Grande do 

Sul, a partir de um questionário estruturado. Após a aplicação do questionário, duas 

cooperativas foram selecionadas para realização do estudo de caso. Verificou-se que, nas 

cooperativas em estudo, a gestão de riscos e o risco financeiro são aspectos considerados 

importantes. No entanto, quando questionadas sobre o alto endividamento, as cooperativas 

apresentaram contradições. Mostraram em um primeiro momento que consideram o alto 

endividamento um aspecto importante, mas com um alto nível de variância. Sendo assim, 

pode-se dizer que não houve uma concordância, necessitando de outros questionamentos. 

Com isso, as cooperativas foram indagadas novamente em relação a este aspecto. Mostraram 

desta vez, um comportamento mais avesso, considerando que o alto endividamento pode 

prejudicar o investimento e a produção. Neste entendimento, o estudo realizou o cálculo de 

alguns indicadores, para que fosse possível compreender o nível de endividamento das 

cooperativas, e consequentemente, o nível de risco financeiro. Em suma, nota-se que as 

cooperativas não possuem um controle específico para o risco financeiro, sendo um aspecto 
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negativo para o desenvolvimento de uma gestão eficaz. Outro aspecto que merece ser 

ressaltado é a utilização dos princípios doutrinários universais. A maioria das cooperativas 

não assinalou a utilização de todos os princípios, priorizando em alguns momentos uma 

estrutura mais empresarial. 

Com base nos resultados encontrados no estudo, nota-se que os objetivos propostos 

pelo estudo foram alcançados. No entanto, ao longo do percurso, diversas limitações foram 

encontradas, dificultando um pouco a análise e compreensão dos dados. Dentre as principais 

dificuldades encontradas, destaca-se a insegurança das cooperativas em fornecer os 

documentos necessários a pesquisa. Neste sentido, torna-se de extrema importância 

conscientizar os gestores das cooperativas em relação à troca de informações. Através desta 

mudança de comportamento será possível realizar estudos que colaborem com o crescimento 

destas entidades, contribuindo para o fortalecimento do cooperativismo gaúcho.  
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