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AUMENTO DA RENTABILIDADE COM A REDUÇÃO DOS CUSTOS PELA
ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UM

ESTUDO DE CASO NUMA COOPERATIVA DE CRÉDITO

Resumo

Reduzir  custos  e  aumentar  a  rentabilidade  é  uma  missão  imprescindível  de  toda  e  qualquer
azienda, ainda mais de uma cooperativa de crédito,  que possui muito menos perspectivas de
lucro, devido à sua missão que é satisfazer às necessidades de seus cooperados se capitalizar.
Este estudo se realiza numa organização deste tipo, verificando e testando se há eficiência e
ganho reditual pelo uso de novas tecnologias, por tal é uma pesquisa experimental, que se passa
num estudo de caso. Os métodos utilizados foram simples os mesmos da análise de balanço,
como índices  e  coeficientes.  Os resultados comprovam a lei  patrimonial  editada por  diversos
teóricos  que quanto  mais  se  imobiliza  por  um certo  período  mais  há uma retração  do  lucro,
todavia, se o imobilizado trouxer retornos, melhor fica o empreendimento, obtendo muito mais
ganho caso se não tivesse o mesmo tipo de investimento. Claro que o estudo é incipiente pode ser
melhor  traduzido  por  outras  experiências  mais  fortes  embora  transpareça  e  muito  bem  a
comprovação desta lei científica supra.
Palavras-chave: cooperativa de crédito – imobilização – uso de tecnologias, redução de custos e
ganho 

Resumén

Reducir los costos y aumentar la rentabilidad es el objetivo imprescindible de toda hacienda, aún
mas de una cooperativa de credito, con menos perspectiva que un banco comercial alla de ser sin
fines lucrativos, pero con interé de satisfacer las necesidades de sus cooperados. Esto estúdio se
realiza en una organización cooperativa mirando y testando se há eficiência y gano por el uso de
nuevas tecnologias, por tal és una investigación experimental, por medio de un estúdio de caso.
Los métodos utilizados son los mismos de la analisis de bilance, tal cual índices y coeficientes. Los
resultados comproban la ley patrimonial decha por vários teóricos que cuanto mas se imobliza
mas se tiene una retración de la ganancia, todavia se el imoblizado traer retorno mejor queda el
empreendimento, obtenendo mucho mas gano caso se non tuviese el mismo tipo de investimento.
Claro que esto estúdio és un comienzo para otros a seren mejores traducidos con amuestras mas
fortes y múltiplas para mejor transparecer esta ley cientifica. 

Palabras-clave: cooperativas de credito – imoblizado – uso de tecnologia, redución de
costos y gano. 

Abstract

Reducing costs and increasing profitability is an indispensable mission of any and all sorts, even
more of a credit union, which has much less product prospects, due to its mission that is to satisfy
the needs of its members and not to make a profit. This study is carried out in an organization of
this type,  verifying and testing whether there is efficiency and reditual  gain by the use of new
technologies, for such is an experimental research, which is done in a case study. The methods
used were simple the same as the balance analysis, such as indexes and coefficients. The results
prove the patrimonial law edited by several theorists that the more one immobilizes for a certain
period,  the  more  profit  is  retracted,  however,  if  the  fixed  asset  brings  returns,  the  better  the
enterprise, obtaining much more gain if it did not have the same type investment. Of course, the
study is incipient can be better translated by other stronger experiences, although it clearly shows
the proof of this scientific law above.

Keywords: credit cooperative - immobilization - use of technologies, cost reduction and 
gain



1. INTRODUÇÃO

Com a intenção de produzir e ter ganhos, surge desde a antiguidade, o
sistema capitalista1 (transparecendo-se por meio da troca) ganhou forças depois
do século XV com as ondas do mercantilismo e com a ideia do metalismo, uma
das primeiras doutrinas da economia (HUGON, 1980). Evoluindo com a revolução
industrial,  o principal  tema de estudos era a redução dos custos,  aumento da
produção e maximização dos lucros2. Todavia, doutrinas opostas a estas como o
marxismo  (socialismo)  pregava  um  sistema  muito  diferente,  no  caso,  uma
socialização dos bens da produção (Marx, 1985) por conta do Estado.

Neste pensar de produção, para um âmbito mais social, e idealista, surge o
cooperativismo,  uma  doutrina  que  possuí  como  finalidade  a  organização  da
humanidade, com princípios como a democracia, participação, direitos e deveres
iguais para todos, sem discriminação de qualquer natureza para todos os sócios
(PORTAL BAIANO DAS COOPERATIVAS, 2016). 

Atrelada a doutrina cooperativista, as cooperativas possuem produtos que
são formas socializáveis de poupança e recebimento das economias com taxas
vantajosas quando aplicadas. No Brasil surgem em 1902 o Padre Jesuíta Theodor
Amstadt, com sua inspiração em modelos de cooperativismo na Europa, fundou a
“Caixa de Economia e Empréstimos Amstadt”, em Nova Petrópolis Rio Grande do
Sul  (PINHEIRO,2006).  Hoje  a população pode contar  com diferentes  tipos  de
cooperativas  sendo  elas  de  consumo,  sociais,  trabalho,  educação,  transporte,
agropecuária, crédito, saúde, infraestrutura, mineração, produção, turismo e lazer
(GERAÇÃO COOPERAÇÃO, 2016).

Atualmente  as  cooperativas  possuem  quase  todos  os  serviços  que  os
bancos convencionais,  com taxas mais atrativas e ainda possibilitando a seus
associados à distribuição das sobras liquidas do exercício. As cooperativas hoje
estão  entre  as  maiores  instituições  financeiras  do  Brasil,  mostrando  que  o
1 -  Entende-se por modelo capitalista o sistema que usa a riqueza,  e perfaz uma economia (conjunto de
patrimônios). Assim o trabalho tem valor, e é pago; as empresas se organizam para crescer e capitalizarem;
as entidades devem manter o seu controle para sobreviverem financeiramente. Portanto é a tradução em valor
do capital, do trabalho, e da riqueza de modo geral, como a troca sempre existiu, existia indícios do sistema,
não podemos dizer que o mesmo de modo pleno, pois, na época imperial e feudalista, mesmo na mercantilista
não havia uma adoção do mesmo de modo adequada, e nem técnica, que passou a existir realmente no século
XIX com a primeira revolução industrial e com o crescimento das ciências aziendais e econômicas como a
contabilidade (Veja: Bilas, 1976; Braverman, 2011; Bonini, 1971; Dornbusch, Fischer e Startz, 2009; Duby,
1962; Haffnner, s/d; Huberman, 1976; Hugon, 1976; Huberman, 1976; Marx, 1985; Ricardo, 1982; Troster,
2002) 

2 - Podemos dizer como o mestre Mario Ferreira dos Santos, que a economia é capitalista, ou o capitalismo é
a gestão da economia, não tem como fugir desse âmbito, a destruição do capital para uma nova sociedade é
falaciosa,  e  o  correto  seria  usarmos  o  capital  para  a  satisfação  das  necessidades  humanas.  Portanto,
entendemos o capitalismo como o sistema social  natural que a humanidade cria (e se não existisse seria
criado),  como um conjunto de riquezas  que são dinamizadas e possuem um valor,  para a satisfação das
necessidades  humanas  (ver  uma  aula  sua  no  youtube,  em:  https://www.youtube.com/watch?
v=lZVnOYT9lec). 



cooperativismo  tem  crescido  de  forma  estruturada  e  abrangente,  passando  a
concorrer de forma similar aos outros bancos (EXAME,2016).

De  modo  que  hoje  é  impossível  falar-se  de  mercado  e  poupança
econômica sem a presença destas instituições financeiras, que surgem com a
base doutrinária para manter o lucro de modo mais igualitário a seus associados,
sem uma visão mais forte da concorrência, e com a disposição para a satisfação
das carências físicas dos seus associados. O mercado financeiro tem crescido, e
através disso tem mostrado de forma clara que as cooperativas de crédito tem
assumido um papel  importante neste cenário (estando entre as seis principais
carteiras do Brasil3). Percebe-se que cada vez mais as pessoas aprendem que as
cooperativas são associações de pessoas com interesses em comum, podendo
compartilhar de forma vantajosa os resultados na medida da colaboração de cada
um.

Com  o  alto  avanço  tecnológico,  estas  instituições  financeiras  estão
implementando cada vez mais sistemas de tecnologia para gestão administrativa
e financeira  de  forma a terem informações mais precisas e  rápidas.  Também
como canais alternativos para que seus clientes utilizem dos serviços, facilitando
e agilizando movimentações que demorariam horas de filas de atendimento.

Um  estudo  feito  pela  Deloitte  (2015)  aponta  que  houve  um  aumento
significativo  na  utilização  do  mobile  banking  nas  instituições  financeiras,
destacando  uma  redução  das  agências  bancárias  porque  o  movimento  de
demanda (procura na agência por serviços pessoalmente) caiu muito devido á
tecnologia. Este avanço tecnológico faz com que as agências invistam mais em
ativos tecnológicos como meio de redução de suas despesas operacionais. Isto
em  tese,  faz  reduzir  o  custo  de  pessoal  e  um  aumento  muito  grande  em
investimento em ativos fixos para suprirem a demanda. Esta aplicação de recurso,
teoricamente, é a melhor forma de redução de despesas operacionais e pessoais,
aumentando a longo prazo a rentabilidade da empresa.

O objetivo desta pesquisa é avaliar se é vantajoso para a cooperativa de
crédito em forma geral o investimento em equipamentos de automação de
atendimento, ou se há produtividade do resultado e rentabilidade da agência
em comparação ao mês que foi adquirido imobilizado tecnológico para a
cooperativa. Como  existe  um  aumento  da  demanda,  a  movimentação  nos
guichês  das  cooperativas  está  muito  mais  expressiva,  exigindo  mais
automatização do atendimento. 

O  problema  a  ser  verificado  é:  existe  aumento  de  rentabilidade  e
redução de custos pelo investimento tecnológico de imobilizado a partir do
estudo de caso de uma cooperativa de crédito? Verifica-se neste trabalho se o
investimento  em  ativos  tecnológicos  de  fato  diminui  o  custo  de  agência  e
consequentemente aumenta a rentabilidade. Testaremos esta hipótese a fim de
mensurar o quão pode ser econômico a utilização dos investimentos tecnológicos.

A base de análise está na teoria criada pelos italianos que uma empresa
não  pode  sobreviver  com  muita  imobilização  (Ceccherelli,  1950)  e  que
naturalmente quando se imobiliza acontece uma redução dos resultados (Masi,

3 - A reportagem está disponível em: https://exame.abril.com.br/economia/cooperativas-de-credito-ja-sao-o-
6o-maior-banco-do-pais/



1939,1945),  todavia,  seus  efeitos  devem  se  traduzir  em  aumento  de
produtividade, menos custos, e muito mais receitas, o que perfaz uma regra geral
que poderíamos tecer na seguinte sentença:  “A imobilização do capital  fixo
naturalmente reduz os resultados, e paralisa por um certo período a geração
de lucro, até o instante que seus efeitos positivos possam trazer agregação
que seja suficiente ou adequada para repor o montante do seu investimento
e trazer rentabilidade maior do que a que antes se tinha”. Esta regra é tirada
das obras dos mestres italianos, e condiz com a explicação do porquê imobilizar
muito  de  modo  irreversível  pode  quebrar  uma  azienda,  ou  mesmo  de  modo
fenomênico  reduzir  os  seus  resultados,  até  que  o  seu  efeito  traduza-se  em
ganhos adequados ao patrimônio. 

A importância deste trabalho existe não apenas para validar um princípio
geral, mas de se criar meios ou ferramentas que permitem calcular o tamanho do
retorno do investimento em equipamentos de alta  tecnologia e segurança que
automatizam o atendimento  ao associado.  Igualmente,  para  os  gestores  é  de
suma importância saber o montante economizado nas despesas da cooperativa,
tanto  para  projetar  a  aquisição  de novos equipamentos,  quanto  para  criar  ou
investir em outras tecnologias de automação.

Este  estudo  será  feito  por  abordagem  mista  (Creswell,  2007),  será
qualitativa porque faremos um estudo da doutrina e dos conceitos de redução de
custos por ativos tecnológicos dessas instituições, e quantitativa porque iremos
avaliar a lei contábil, verificando se é um juízo universal realmente. 

É uma pesquisa de análise como tecnologia, todavia, experimental, como
meio para se atingir o fim que é de verificar a lei, usando referenciais (Leite, 2008;
Vergara,  2000),  e  cálculos analíticos  especialmente  índices e  quocientes para
averiguarmos se realmente há uma alteração da regra geral ou não, de modo
podermos aceitá-la como princípio de gestão, num estudo de caso. A investigação
experimental  diz  respeito  àquilo  que  se  quer  captar  ou  manipular  a  partir  da
realidade  da  fonte  de  estudo.   Foram  pesquisadas  referências  bibliográficas
coerentes com cooperativismo, cooperativas de crédito e custos gerenciais. 

Em um segundo momento, foram feitos levantamentos de dados através de
relatórios  extraídos  da  cooperativa,  análises  de  balancetes  anteriores  e
posteriores a maio de 2015 com base na compra de imobilizados tecnológicos no
sentido de verificar/diagnosticar o aumento da rentabilidade e redução dos custos.
Os  dados  obtidos  foram  organizados  em  tabelas,  onde  foram  feitas  análises
horizontais a fim de ver a redução do custo com o investimento em tecnologia de
automação. Foi mensurado o valor da despesa operacional economizada após a
instalação dos equipamentos, e o ganho da cooperativa após tais aplicações.

Constitui  apenas uma introdução a esta análise,  claro que há pontos a
serem  aperfeiçoados  e  que  poderiam  ser  temas  de  múltiplos  estudos,  aqui
faremos apenas uma avaliação singela, para observarmos se realmente o efeito
do imobilizado é benéfico, ou se bate com o da sentença da teoria, não iremos
fazer  estudos  aprofundados  sobre  o  que  seria  esta  relação,  e  simplesmente
aportes sobre a questão do mesmo fenômeno patrimonial. 



2 – DOUTRINA, HISTÓRIA E CONCEITOS COOPERATIVOS 

2.1 – DOUTRINA SOCIALISTA E COOPERATIVA

O conjunto  de conceitos,  princípios,  e  regras  gerais  do  cooperativismo,
encetam-se no século XIX, embora a base tenha sido o chamado  “socialismo
utópico” e o “socialismo científico”. 

Os primeiros autores do socialismo utópico – como o próprio  nome diz
“fantasioso” -, procuraram ter uma visão da economia do mundo, absolutamente
inexequível, sem possibilidade de uma concretização pelos meios patrimoniais e
sociais  que  conhecemos,  por  isso,  não  passava  de  uma  miragem  muito
fragmentada, um sonho que parecia uma revolução em muitos sentidos, atrelado
ao apelo ilustrativo dos argumentos. 

A visão socialista utópica não começa pelos autores do socialismo, mas do
próprio  liberalismo,  como  Adam  Smith,  que  colocava  problemas  no  consumo
desenfreado, dizendo que dever-se-ia ter pois, mais “justiça social”, e a sua visão
de uma mão invisível, na verdade, deveria ser admitida como o intervencionismo
do Estado (Hugon, 1980). 

A utopia socialista propriamente dita, enceta-se com Robert Owen, dizendo
que  o  lucro  era  pernicioso,  logo,  para  manter  a  igualdade  social  deveria  se
destruir o ganho, por tal a crescente necessidade de uma associação; ideia esta
que fora melhorada por outros autores como Thompson, Cabert, com a ideia de
criações socialistas livres, ou comunistas. Este pensamento se aprofunda com
Charles Fourier com a chamada associação livre e universal, que se concretiza no
“falanstério” um modelo de “hotel  cooperativo” ou “albergue universal”,  todavia,
sem uso da força, o que foi diferente na concepção de Louis Blanc sobre a ideia
de  uma  associação  a  ser  concretizada  pelo  uso  da  força.  Com  as  visões
“reveladas”  vindas  de  Saint-Simon  que  se  considerava  o  “messias”,  num
industrialismo que desse a cada um o fruto de suas mãos, todavia, haveria a força
para concretizar tal posição que era o autoritarismo. Todas estas ideias, além de
outros autores podem ser tidas como utópicas e levaram a humanidade a pensar
um pouco mais na gestão mútua, todavia, levada ao pé da letra, gerou ditaduras e
inclusive muita revolta e guerras (Silva, 2017; Hugon,1980). 

O  chamado  socialismo  científico  tem  como  base  Marx  (1985)  que
desenvolve sua obra de crítica ao capital, falando que a classe operária deveria
assumir  o  poder,  e  logo,  destruir  a  classe  capitalista  (Barsa,  1981).  Afora  os
elementos de real análise, a aplicação do marxismo em todo o mundo, foi o maior
gerador  de  mortes  e  conflitos,  com  movimentos  como  Facismo,  Nazismo,
socialismo russo, revolução chinesa, da Coreia do norte, do Vietnam, estes que
foram causa para a morte de mais de 300 milhões de pessoas diretamente, fora
os que sofrem com o regime nas américas e outras partes do mundo (Carvalho,
2016). 

O liberalismo criado por Smith, Ricardo, e Mill, e o socialismo criado pelos
autores da linha utópica e materialista (Silva, 2017), criaram diversas vertentes



entre elas o corporativismo, o intervencionismo estatal, entre outras, todavia, a
mais importante de todas elas, para o nosso interesse aqui são as cooperativas. 

O principal teórico do cooperativismo foi Charles Gide que pensava que a
realização da justiça e dos preços só poderia acontecer com empresas coletivas,
a qual poderia sim distribuir formas equitativas de recursos aos seus cooperados,
e generalizando tal ideia tivemos hoje um dos maiores movimentos do mundo, o
cooperativismo  (Hugon,  1980).  A  base  óbvia  de  tal  movimento  não  é  nem
capitalista e nem socialista mas uma mescla das duas, temos pois, o capital a ser
usado, e a distribuição igualitária de seus resultados, estes dois instrumentos são
as características fundamentais para este tipo de sociedade. 

2.2 - O COOPERATIVISMO E SUA IMPORTÂNCIA 

Cooperativismo  é  um  movimento,  um  modo  de  vida  e  um  modelo
socioeconômico capaz de unir o desenvolvimento econômico e bem-estar social
(Silva,  2017).  Seus  princípios  são  a  solidariedade,  participação  democrática,
autonomia e independência (Young, 2008) basicamente. Um sistema formado por
um grupo de pessoas com os mesmos interesses visando a necessidade e não o
lucro (PORTAL BAIANO DAS COOPERATIVAS, 2016).

A cooperação vem se tornando cada vez mais recorrente em discussões e
debates como meios alternativos e sustentáveis para uma aceleração econômica
e social de países e empresas, como uma solução para diversos problemas de
sociedades  mais  complexas,  seja  melhorando  o  investimento  nas  empresas,
compartilhamento  de  recursos,  realização  de  novas  tecnologias  e  oferecendo
produtos de maior qualidade e diversidade, isso são estratégias cooperativista.
Acredita-se que, pela cooperação, pode-se criar um diferencial competitivo para
pequenos  negócios  rurais  e  urbanos,  contribuindo  para  um  desenvolvimento
econômico e sustentável para as empresas e para o país (CARDOSO, 2014). Os
princípios do cooperativismo geralmente são estes (Young, 2008): 

1) Adesão voluntária e livre 
2) Administração democrática 
3) Formação do capital igualitário 
4) Autonomia e independência 
5) Educação 
6) Intercooperação 
7) Interesse pela comunidade 
8) Neutralidade doutrinária: política, social e religiosa 

Portanto,  estes  são  os  princípios  fundamentais  de  uma  sociedade
cooperativa, que não são menos proveitosos que os dados mundiais sobre os
efeitos do mesmo movimento, pois, se assume que 1,5 bilhões de pessoas tem
relação direta com a atividade e filosofia  cooperativista,  propenso a mais que
duplicar chegando a 3,5 bilhões, portanto 50% da população mundial terá relação
com cooperativismo (Valadares, 2018). 



A aliança  cooperativa  internacional  considera  as  populações  de  países
como Áustria, Canadá, Chipre, Finlândia, possuindo até 80% dos cidadãos com
ligações diretas com o cooperativismo. Na França cerca de 61%, na Bélgica e
Noruega  cerca  de  quase  60%.  O PIB  também grande  parte  é  produzido  por
cooperativas,  na  Suécia  hoje  cerca  de 10%,  na  Espanha  cerca  de  15%, nos
demais países até 20% (Valadares, 2018c).  

No início do século XX as cooperativas estavam totalmente ligadas ao meio
rural. Atualmente as cooperativas urbanas são a grande maioria, isso se explica
pelo êxodo rural e a maior emergência de problemas sociais nas cidades. Assim
pela  diversidade  de  possibilidade  de  atuação  as  cooperativas  se  apresentam
como alternativa para resolução de problemas decorrentes do desemprego. Como
instrumento  de  geração  de  emprego  e  renda.  Atualmente  as  cooperativas
possuem um bilhão de cooperados em todo o mundo e no Brasil, em 2011, havia
6.586 cooperativas e cerca de 10 milhões de associados (CARDOSO, 2014).

Na  União  Europeia  grande  partes  dos  produtos  são  gerados  por
cooperativas,  existem  14  milhões  de  membros  donos  de  cooperativas;  nos
insumos  agrícolas,  tinham  cerca  de  até  60%  de  participação.  No  Japão  as
produções de arroz e pescado são feitas por cooperativas que compõem 95% das
participações gerais no PIB. No Brasil no setor do laticínio cerca de 4 aziendas de
maiores contribuições são cooperativas. Na índia mais de 40% do crédito rural é
produzido por cooperativas. No Brasil cerca de um terço dos médicos são ligados
às  instituições  cooperativas  de  capacidade  financeira  ou  de  fomento  ao
atendimento à saúde (o caso da Unimed) (Valadares, 2018, 2018c; Silva, 2017). 

O cooperativismo de crédito hoje ocupa o sétimo lugar mundial no sistema
bancário e de crédito na França. Já no Canadá em cada três habitantes, um é
membro da caixa cooperativa de crédito. Na Holanda o cooperativismo de crédito
é  bem  estruturado  e  responde  por  uma  expressiva  parcela  do  movimento
financeiro  no país.  Nos Estados Unidos o cooperativismo de crédito  tem uma
grande participação na economia conta com 93 milhões de associados, em uma
população de 325 milhões de pessoas, sendo um terço de toda a população. Em
Portugal  consagrou  constitucionalmente  a  importância  econômica  do
cooperativismo  e  fez  dele  um  setor  estrutural  do  desenvolvimento  nacional
(PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016).  

2.3– História do cooperativismo e das cooperativas de crédito

O  cooperativismo  como  conhecemos  hoje  se  iniciou  na  cidade  de
Rochdale, Inglaterra, e teve sua origem na Revolução Industrial, quando a mão de
obra seria substituída por máquinas a vapor, como uma doutrina intermediária
entre o capitalismo e o socialismo. A longa jornada de trabalho e baixos salários
levaria a classe operaria à miséria. Diante dessa situação os tecelões se reuniram
em busca de alternativas de trabalho e então criaram uma organização com o
caráter assistencial (PORTAL BAIANO DAS COOPERATIVAS, 2016).

Porém essa alternativa não teve um resultado positivo, diante do rigoroso
capitalismo  e  das  dificuldades  que  os  assolavam,  decidiram  fundar  uma
organização  formal  chamada  cooperativa,  onde  princípios  próprios  e  regras



seriam aplicados com o objetivo de respeitar os valores humanos (IRION, 1997).
Logo,  houve este movimento com base na doutrina associativista,  para  tentar
conter os prováveis abusos do capitalismo industrial (PINHO ,1966).

Durante  um ano  28  tecelões  trabalharam e  juntaram um capital  de  28
libras, conseguindo abrir  no dia 21 de dezembro de 1844 no bairro Rochdale-
Manchester,  Inglaterra  um  armazém  cooperativo  seguindo  suas  ideias,
respeitando suas tradições e estabelecendo metas para a organização (PORTAL
BAIANO DAS COOPERATIVAS, 2016).

Conhecida  como  a  primeira  cooperativa  do  mundo,  a  Sociedade  dos
Probos de Rochdale  criou  condutas  e princípios  que são até  hoje  a  base do
cooperativismo. Em 1848 a referida cooperativa contava com 140 membros e
dozes anos passados chegou a 3.450 cooperados somando um capital de 152 mil
libras (Hugon, 1980).

Poucos anos após a fundação da primeira cooperativa em Rochdale, em
exatos  3  anos  em  1847,  Friedrich  Wilhelm  Raifeeisen  criou  no  povoado  de
Weyerbusch a primeira associação de apoio rural, que serviria de modelo para
sua futura cooperativa (PORTAL DO COOPERATIVISMO FINANCEIRO, 2016).

O  mesmo  fundou  também  em 1864  a  primeira  cooperativa  de  crédito,
chamando-a de “Heddesdorfer Daslehnskassenveirein” (Associação de Caixas de
Empréstimo  de  Heddesdorfer).  As  cooperativas  criadas  por  ele  tinham  como
principais  características  serem  tipicamente  rurais,  responsabilidade  ilimitada,
solidariedade aos cooperados, os votos não eram feitos por número de cotas,
área  de  atuação  restrita,  ausência  de  capital  social,  e  a  não  distribuição  de
sobras/dividendos.  Sendo  conhecidas  como  “Cooperativas  do  tipo  Raifeeisen”
(PINHEIRO, 2006).

Já as cooperativas urbanas, teve como pioneiro o Sr. Herman Schulze, em
1856 que deu início a “Associação de Dinheiro Antecipado”, uma cooperativa de
crédito na cidade alemã de Delitzsch. As cooperativas por ele criadas passariam a
ser conhecidas como “Cooperativas do tipo  Schulze Delitzcsh” (Associação de
Dinheiro  Antecipado),  atualmente  conhecidas  como  Bancos  Populares  na
Alemanha. Essas cooperativas, por sua vez, se diferenciavam do tipo Raifeeisen,
por  retornar  as  sobras  liquidas  proporcional  ao  capital  investido  de  cada
associado.  Sua  área  de  atuação  não  era  restrita  e  seus  dirigentes  eram
remunerados (PINHEIRO, 2006).

Em 1865 na cidade de Milão, Itália, teve como início por Luigi Luzzatti, as
“Cooperativas  do  tipo  Luzzatti”,  que  foram  modelos  para  as  cooperativas
brasileiras nas décadas de 40 a 60, tendo como características a não exigência
de  vínculo  para  a  associação,  possuía  área  de  atuação,  quotas-capitais  de
pequeno valor, concessão de crédito de pequenos valores sem garantias reais,
não remuneração dos dirigentes e responsabilidade limitada ao valor do capital
subscrito (PINHEIRO, 2006).

O  jornalista  Alphonse  Desjardins,  criou  na  América  um  sistema  de
cooperativa  com  características  distintas,  embora  inspirado  nos  modelos
Europeus. A primeira cooperativa criada por ele foi em Quebec em dezembro de
1900,  este  tipo  de  cooperativa  hoje  no  Brasil  é  chamado  de  Cooperativa  de
Crédito Mútuo. Tinha como característica a existência de algum vínculo entre os



sócios,  como  grupos  homogêneos,  funcionários  de  uma  mesma  fábrica  ou
funcionários públicos (PINHEIRO, 2006).

2.4- HISTÓRIA DO COOPERATIVISMO NO BRASIL

Quando o cooperativismo não havia sido oficializado no Brasil como uma
doutrina,  a  filosofia  já  era  praticada  pelos  indígenas  brasileiros  que  viviam  o
espirito de cooperação (BRASIL, 2016). Então, foi a partir  da colonização, nos
anos de 1.600 as primeiras reduções jesuítas foram sociedades fundamentadas
no trabalho comunitário e na solidariedade. 

Haviam  muitos  exemplos  de  pré  cooperativismo  antes  da  criação  da
primeira instituição de cunho cooperativo no Brasil,  como o imigrante Francês
Jules Mures que formou uma colônia de produção e consumo em Santa Catarina,
e em 1847 foi fundado no Paraná por Jean Maurice a colônia Teresa Cristina que
era baseada na cooperação (BRASIL, 2016).

Em  Minas  Gerais  foi  criada  a  primeira  cooperativa  de  consumo,  a
Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, no
ano  de 1889.  A partir  dessa  organização rapidamente  outras  cooperativas  se
expandiram  em  diversos  estados  do  país  para  atender  as  necessidades  de
funcionários públicos, operários, militares e profissionais liberais (MATOS,2012).

Em 1902 no atual  município  de Nova Petrópolis  (RS)  surgiu  a primeira
cooperativa  de  crédito  por  iniciativa  do  padre  suíço  Théodor  Amstadt  que
efetivamente anunciou numa reunião da Sociedade de Agricultores a ideia de
uma organização de uma Caixa de Economia e Empréstimos Amstardt que se
fundamentava na honestidade de seus cooperados e operava basicamente aos
pequenos produtores rurais, não havendo importância ao capital dos cooperados.
Durante muitos anos o padre levou o sistema cooperativista de crédito para as
colônias por onde passava juntamente com o amparo espiritual e a catequese
religiosa (OLIVEIRA, 1979).

A atitude do padre de abrir uma organização em Nova Petrópolis fez do Rio
Grande  do  Sul  o  berço  do  cooperativismo  brasileiro,  de  forma  que  cresceu
notavelmente nessa região e em São Paulo, lugares que recebiam um grande
fluxo de imigrantes europeus.

Hoje o cooperativismo no Brasil atua em 13 segmentos, possuí mais de 6,8
mil cooperativas, com 11,5 milhões de associados, mobilizando um total de 46
milhões de pessoas, 22,8% de nosso país. Emprega mais de 338 mil empregos
diretos.  Trata-se  de  um  segmento  que  tem  particularidade  de  despertar  nas
pessoas o espírito empreendedor, de ser fonte de trabalho e renda, e tudo isso
aliado a inclusão social (MOTTA, 2015). 

2.5 – Cooperativa no conceito societário



Além de toda doutrina que firma os princípios e a história da sociedade
cooperativa,  o  conceito  se  firmou  juridicamente  e  societariamente,  podemos
sintetizar que uma cooperativa é uma sociedade de pessoas que não possui
fins capitalísticos ou de lucro, como reza a lei 5.764/71. Seu objetivo primordial
é  sim  atender  às  necessidades  das  pessoas  que  formam  o  ente  aziendal,
podendo ter quaisquer objetos.

Primeiro,  é  uma  sociedade  de  pessoas,  que  é  diferente  de  uma
sociedade de capital  (Castro, 1976). A sociedade de capital é qualquer tipo de
organização com o fim lucrativo e até de especulação, como as de comandita por
ações, e as sociedades anônimas. As sociedades de pessoas geralmente tem
uma função parecida com a sociedade limitada, ou seja, é formada por pessoas, e
não tem o intuito primordial do capital.

São as pessoas, numa cooperativa, que formam as sociedades de pessoas
usando o seu capital, e não um capital com o fim lucrativo das pessoas como nas
outras sociedades.  Assim sendo, dizemos que é uma sociedade de pessoas, é
um  tipo  criada  pela  cooperação  de  indivíduos,  nestes  termos  aparece  uma
cooperativa.

O professor Batalha (1973) explica que o que diferencia uma sociedade de
pessoas  daquela  de  capital  seria  a  responsabilidade  para  com  os  credores,
portanto, a forma de falência e liquidação da cooperativa tem um rito diferente de
uma sociedade anônima, até porque não é permitido o processo de falência em
sociedades cooperativas.

Já o professor Júnior (2010, p. 136) vai além; ele explica: “entendem-se por
sociedades de pessoas aquelas constituídas em função da qualidade da pessoa
dos sócios”.  E dá exemplos como a de nome coletivo, comandita simples, e de
capital e indústria. Ou seja a base econômica e formação do capital depende das
pessoas e da vontade das mesmas,  deve existir  unilateralmente,  o  direito  ad
persona por sobre o direito ad rex.

Se uma pessoa falece, ou determinadas pessoas da sociedade, se desfaz
o contrato, gerando problemas jurídicos. A sociedade de capital se forma tendo
em vista o capital social das pessoas (Júnior, 2010). Portanto, a pessoa jurídica
independe de quem as faça, podendo mudar de proprietário sendo mais livre a
negociações formais.

No caso da cooperativa existem pois quotas indivisíveis, isto é, não podem
ser  vendidas  muito  menos  para  terceiros,  ou  repassadas;  numa  sociedade
limitada  comum  se  pode  usar  quotas  para  pagamento  de  dívidas,  ou
promissórias, como se elas fossem objetos de penhor, ou até como se fosse um
título de crédito (Brasil, 2007). 

Nestes critérios que conseguimos definir as sociedades cooperativas, como
as  pessoas  que  fazem  uma  sociedade,  se  elas  não  existem  não  existiria  a
cooperativa.

A lei 5.764/71 no artigo 3, a define de modo claro: “celebram contrato de
sociedade  cooperativa  as  pessoas  que  reciprocamente  se  obrigam  a
contribuir  com  bens  ou  serviços  para  o  exercício  de  uma  atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”. Quando se coloca sem



“objetivo de lucro”,  é uma  sociedade civil conforme a definição de direito,  ou
seja,  não  tem  o  objetivo  capitalístico,  senão  seria  chamada  de  sociedade
comercial, esta que pode operar livremente com o intuito de resultados.  

Além disso, temos questões tributárias a serem garantidas, por exemplo,
uma  sociedade  cooperativa  não  paga  impostos  ou  tributos  dos  seus  atos
cooperativos, agora das outras ações sim, para tanto, há formas de rateio que
permitem a separação de tais valores para o melhoramento do pagamento de tais
dívidas ao Estado (Young, 2008). 

3 – AS IMOBILIZAÇÕES DO CAPITAL FINANCEIRO

Reconhece-se  como  imobilização  o  capital  financeiro,  próprio  ou  de
terceiros que está imobilizado, isto é, investido para ser recuperado por longos
anos, ou quase no fim da vida útil  do mesmo bem (Masi,  1945).  Para alguns
doutrinadores, se utiliza mais o termo permanente, como os valores investidos
que permanecem na empresa (Franco, 1972). 

Este capital imobilizado é sujeito a um custo, logo, não apenas facilitaria
algumas  reduções  de  despesas,  mas  é  sujeito,  obviamente  aos  gastos  de
desgastes,  uso,  obsoletismo,  e  envelhecimento,  por  tal  sua  análise  merece
grandes cuidados na empresa, pois, representa a estrutura “pesada” (Sá, 1973). 

As imobilizações todas elas técnicas são financeiras mas existe algumas
destas que não são técnicas (Masi, 1945; Júnior, 1975), como é o caso, de tipos
de imobilizações patológicas, no capital circulante, que gera com isso problemas
de liquidez – caso de um tipo de estoque por exemplo que não se movimenta, não
se  transforma  em  dinheiro,  e  por  este  motivo  acaba  sendo  um  tipo  de
“imobilização”. 

Igualmente, temos a questão que é impossível a um empreendimento se
manter com muita imobilização, de maneira que o resultado acima das forças do
capital pode gerar um desvio de riqueza, sugando mais forças do giro, e com isso
regredindo a massa do capital circulante, fazendo por demais com que a empresa
não  consiga  se  manter,  visto  que,  muita  imobilização  prejudica  a  dinâmica
empresarial (Ceccherelli, 1950).

Doutrinadores da gestão (Pirla, 1976) consideram que muita inversão de
capital  na massa fixa pode gerar  problemas muito sérios ao empreendimento,
como é o caso, de excessos de investimentos pesados, gerando não apenas mais
custos, mas prejudicando o andamento operacional da empresa.

Por  outro  lado,  quando  o  efeito  da  liquidez  é  satisfatório,  temos  um
crescimento  muito  grande  da  sua  condição  circulatória,  facilitando  assim,  a
posição financeira, e fazendo por melhorar o potencial de giro, é o que se chama
de liquidez do imobilizado (Silva, 2016), que é a relação indireta mas real, do
potencial  de  produção  gerado  pelos  imobilizados  na  geração  de  mais  meios
financeiros patrimoniais. 

Aqui veremos como que um investimento pode ou não reduzir os custos de
pessoal, ou mesmo melhorar a produtividade, e ainda aumentar os retornos de



atendimento à demanda, o crescimento da produção e vendas, e a melhoria do
lucro do empreendimento, esta seria a questão conforme o teste da lei exposta
em  nossa  introdução,  portanto,  imobilizado  para  girar  mais  a  riqueza  e  ter
operacionalidades adequadas. 

5 - PRODUTIVIDADE DE CUSTOS E RECEITAS COM A IMPLANTAÇÃO DE
NOVAS TECNOLOGIAS

A redução de custos está associada ao fato de gastar menos, ou deixar de
ter determinados gastos. Para isso, duas coisas são essenciais: primeiro, saber
exatamente quais são os custos que a empresa tem, e segundo, refletir quanto à
necessidade de cada custo (SEBRAE – SP, 2016).

Os  custos  em  agências  bancárias  são  os  gastos  com  investimentos,
pessoal, custos inerentes ao negócio, entre outros. A diminuição destes gastos se
dá pelo corte de quantidades, ou pela identificação de custos desnecessários ou
até mesmo a melhor alocação de recursos, como por exemplo a imobilização de
tecnologias. Estas que quando comparadas com outros gastos não são de tanta
relevância, porém pode deixar que ocorram outros custos com o pessoal, assim,
com o aumento das receitas e o custo fixo sempre por igual, aumenta-se o lucro
desta agência

Com o constante  avanço tecnológico  as  instituições financeiras  buscam
cada  vez  mais  aprimorar  suas  tecnologias,  fazendo  com  que  seus  clientes
utilizem mais frequentemente seus canais alternativos. Com isso as instituições
tendem  a  reduzir  seus  custos  com  pessoal  e  despesas  administrativas,
possibilitando um menor  gasto  e  o  aumento  de suas receitas.  Mesmo o  país
vivendo  uma  transição  tecnológica,  ainda  existem  pessoas  que  procuram  o
atendimento pessoal em suas agências.

Há um grande custo sobre o avanço tecnológico, sobre a segurança,  e
para a agência desprender recursos para automatizar o atendimento aumentando
o  seu  imobilizado.  É  necessário  fazer  cálculos  a  fim  de  mensurar  se  haverá
redução da despesa operacional e se há a viabilidade do investimento. 

Observaremos se há um aumento do número de associados e também na
utilização  dos  canais  de  atendimento  por  parte  dos  associados  já  existentes,
depois da imobilização, com isto a movimentação nos guichês de atendimento na
agência  seria  menos  improdutiva.  A  automatização  do  atendimento  é  uma
alternativa para agilizar o fluxo deste atendimento e que pode ser muito rentável
para a empresa.

Também,  verificaremos  a  possível  redução  dos  custos,  e,  por
consequência, o aumento da rentabilidade da agência em comparação ao mês
que foi  adquirido imobilizado tecnológico para a cooperativa.  Sem a aquisição
destes equipamentos tecnológicos haveria  a necessidade de contar  com mais
colaboradores no setor de caixas, onerando ainda mais as despesas operacionais
da agência. 



Muitas instituições financeiras veem o número de clientes atendidos como
uma forma de medição a um bom resultado. Quando a agência está cheia com
todas as cadeiras ocupadas e pessoas aguardando para fazer um pagamento, em
muitos casos é um sinal de que a agência possui altos retornos financeiros. Em
muitos casos agência cheia não quer dizer um bom retorno para a cooperativa e
sim um aumento significativo nas despesas de atendimento, como um funcionário
a mais para atender esses clientes, que poderia desloca-lo para outra função de
maior rentabilidade. A imobilização de tecnologias seria a forma de diminuir esta
quantidade  de  clientes  nas  agências,  diminuindo  os  custos  com  pessoal  e
consequentemente  aumentando  a  rentabilidade  desta  agência
(MONTEIRO,2006).

6 - APLICAÇÃO DA PESQUISA E RESULTADOS

6.1 – A COOPERATIVA DE CRÉDITO

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Leste da Bacia do
Rio Doce Ltda – Sicoob Credileste está situada no centro de Caratinga – MG na
mesorregião do Vale do Rio Doce (IBGE, 2016). O Sicoob Credileste, agência de
Caratinga surgiu da necessidade dos comerciantes da época de 2001, devido ao
grande custo dos serviços bancários. Foi fundado em 14 de março de 2002 por 24
comerciantes do ramo de confecções e teve a sua razão social como Cooperativa
de Crédito dos Comerciantes de Confecções do Vestuário de Caratinga Ltda.4

Nos  primeiros  anos  de  existência  do  Sicoob  Credileste  a  cidade  de
Caratinga foi afetada por duas enchentes de grandes proporções, que destruiu
vários comércios locais.  De imediato apresentou-se como um problema pois a
cooperativa também foi  afetada, mas através disto ela disponibilizou pequenos
empréstimos para que seus cooperados pudessem retomar seus negócios. Com
esse  posicionamento  a  cooperativa  demonstrou  credibilidade  e  conquistou  a
confiança da sociedade (FONSÊCA, 2012).

Em 12 de maio de 2010 a cooperativa se transformou em Livre Admissão
sendo aprovado pelo Banco Central do Brasil. Hoje o Sicoob Credileste conta com
3.700 cooperados ativos, possui Patrimônio Líquido de R$ 23.000.000,00 e seu
total Ativos de R$ 89.000.000,00 (Setembro/2016).

Hoje  sua  área  de  atuação  abrange  dezenove  municípios,  sendo:  Bom
Jesus  do  Galho,  Dom  Cavati,  Entre  Folhas,  Iapu,  Imbé  de  Minas,  Inhapim,
Piedade  de  Caratinga,  Raul  Soares,  Santa  Bárbara  do  Leste,  Santa  Rita  de
Minas, São Domingos das Dores, São João do Oriente, São Sebastião do Anta,
Simonêsia, Tarumirim, Ubaporanga, Vargem Alegre, Vermelho Novo e Manhuaçu,
com um PA (Posto  de Atendimento)  na cidade de Iapu tendo associados em
vários municípios citados acima (FONSÊCA, 2012).

4 As informações desse capítulo foram extraídas principalmente no site (http://www.sicoobcredileste.com.br/
cooperativa/).Além dos sites, fizemos uma entrevista com o Sr. Aníbal Justiniano da Fonsêca. Fundador e
contador da cooperativa.



6.2 - METODOLOGIA DOS CÁLCULOS

Foram feitos levantamentos de dados através de relatórios extraídos do
sistema de informática da cooperativa – SISBR, análises de balancetes anteriores
e posteriores a maio de 2015 com base na compra de imobilizados tecnológicos
no sentido de verificar/diagnosticar o aumento da rentabilidade. 

O quociente de rentabilidade conforme a literatura geral consultada, é o
seguinte (FRANCO, 1992):

Quociente de rentabilidade do Patrimônio Líquido

Lucro acumulado ou resultado operacional

Patrimônio líquido ou receita operacional

Este cálculo serve para medir a capacidade da empresa para retribuir os
capitais investidos, mostrando a capacidade de transformar seus ativos em lucro.
Multiplicando-o  por  cem  o  resultado  seria  percentual,  sem  a  multiplicação  o
resultado seria decimal. Os dados obtidos foram organizados em tabelas, onde
foram  feitas  análises  horizontais  a  fim  de  ver  a  redução  do  custo  com  o
investimento em tecnologia de automação.

Foi  mensurado  o  valor  da  despesa  operacional  economizada  após  a
instalação dos equipamentos, onde foi feita uma análise explicativa mostrando o
ganho final da cooperativa de crédito após tais investimentos.

Primeiramente foram feitas analises horizontais do mês de maio de 2014,
2015  e  2016,  ano  anterior,  ao  ano  da  compra  e  ano  posterior  a  compra  de
equipamentos de tecnologia, vendo a diferença em percentuais de uma época
para a outra. A análise horizontal conforme autores consultados, é o instrumento
que calcula a variação percentual de um período para o outro evidenciando se
houve crescimento ou decrescimento do período analisado (PADOVEZE, 2010).

Análise Horizontal

Valor Atual

Valor Base

Utilizamos  tal  cálculo  no  PL  (patrimônio  líquido),  receitas  e  despesas
operacionais, na evolução de autenticações e custos total pessoal, conforme as
necessidades encontradas. 

Depois foram feitas análises horizontais da receita operacional,  despesa
operacional e resultado operacional, nos meses fevereiro de 2015 à agosto de
2015. Nestes índices foram verificados os resultados dos meses em comparação
ao mês de fevereiro.  Efetuando a divisão dos meses para a identificação em
percentual.



6.3 APLICAÇÕES DA PESQUISA E RESULTADOS 

O  estudo  de  caso  teve  como  resultado  mostrar  o  impacto  feito  pela
imobilização  de  tecnologia  na  agência,  baseado  na  compra  de  seu  maior
imobilizado tecnológico, o terminal de autoatendimento, que o valor investido foi
de R$ 30.000,00 em maio do ano de 2015, demonstrando sua participação nas
receitas e despesas mensais para assim calcular se a cooperativa obteve lucro ou
prejuízo com o investimento.

Fizemos esta tabela no intuito de demonstrar o impacto no momento da
compra dos imobilizados tecnológicos e após um ano da utilização, no mês
de maio.  Dos anos de 2014 para  2016.  Fizemos uma análise  horizontal  para
sabermos o impacto no resultado no momento da compra e após um ano da
utilização o que ocorreu com a receita e o PL nos meses analisados.

Tabela 1: Análise Horizontal de maio 2016

Nome mai-14 mai-15 % mai-16 %

PL 17.970.458,01 20.132.744,62 112,03 22.830.652,41 113,40

Receita Operacional 1.028.963,32 1.033.133,34 100,41 1.465.271,94 141,83

Despesa Operacional - 984.697,37 - 997.924,31 101,34 - 1.237.343,91 123,99

Lucro Acumulado 933.340,54 598.917,86 64,17 769.143,74 128,42

Fonte: relatórios contábeis da coperativa.

Após a  análise  horizontal  da  tabela  acima,  percebe-se  que houve  uma
pequena evolução na receita operacional, maior do patrimônio líquido ( PL) em
1,37%, e crescimento  da despesa operacional  para  123,99%,  embora  o  lucro
tenha aumentado em números absolutos muito mais para 28,42%. 

Notamos que no momento da imobilização a receita operacional aumentou
insignificantemente sendo somente em 100,41%, já a despesa operacional teve
uma pequena elevação em 101,34%. O lucro acumulado, como já esperado no
momento da compra, teve um grande declínio por conta do alto investimento, indo
para 64,17%. Porém a longo prazo, como vimos no ano de 2016, as receitas
tiveram uma grande melhoria passando para 141,83%, e mesmo com o aumento
da despesa, em 123,99%, o lucro do período foi  superior ao ano anterior, em
128,42%, como esperado após o momento do investimento. E o PL ainda teve um
aumento significativo de 113,40%.

Fizemos uma outra  tabela  observando  a  lucratividade da  receita  e  das
análises  horizontais,  das  receitas  e  despesas  operacionais  e  do  resultado
operacional. Os resultados foram os seguintes: 

Tabela 2: Índice absoluto de valores de resultado

Mês Fev-15 Mar-15 Abr-15 Mai-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15

Lucratividade da
receita

0,32 - 0,24 0,71 0,12 0,47 0,27 0,24

Índice da receita
operacional

100,00% 78,52% 79,02% 80,73% 92,35%
89,31
%

87,82%



Índice  da
despesa
operacional

100,00%
142,12
%

38,93% 106,35% 76,94%
99,72
%

101,35
%

Índice  do
resultado
operacional

100,00 -96,26%
189,19
%

10,31%
134,70
%

60,72
%

50,62%

Fonte: Dados da pesquisa. Obs.: Negritamos a coluna de maio por se
tratar do mês que foi feita a imobilização.

Nas análises feitas, percebemos que do mês de fevereiro até maio houve
uma queda do resultado, inclusive um resultado negativo no mês de março, que
para cada um real de patrimônio líquido havia R$ 0,24 centavos de prejuízo. Após
o imobilizado  imediatamente  em curto  prazo no mês de  junho  o  aumento  da
rentabilidade visível de R$ 0,12 centavos para R$ 0,47, sendo uma variação de
quase 4  vezes mais  que a  rentabilidade no mês anterior,  depois  se  manteve
estável, resultando em um rendimento de no mínimo o dobro do mês de maio.

Verifica-se  que  o  índice  da  receita  operacional  vem  diminuindo  com  o
passar  dos  meses.  No  mês  de  maio  de  2015,  onde  foi  feita  a  compra  do
imobilizado, começou a evoluir o índice da receita que estava em 80,73%, no
primeiro mês após a compra, houve um crescimento significativo nas receitas de
92,35%  e  uma  diminuição  das  despesas  operacionais  de  76,94%.  Tal  fato
confirma a avaliação, onde comprova que em curto prazo houve o aumento da
receita e a diminuição das despesas e consequentemente o aumento do resultado
da agência. 

O resultado também está comprovando que em curto prazo o retorno da
rentabilidade, queda de custos e mais produtividade é evidente.  

Passamos a analisar o custo por autenticação que a cooperativa tem, ao
considerarmos atendimento humano e o autoatendimento. Segue a tabela com o
resultado de tal apuração:

Tabela 3: Índice Horizontal Relativa de Maio 2014 a maio 2016

Mai-14 Mai-15 % Mai-16 %

Operadores de Caixas 7 7
100,0
0 6 86

Custo Total Pessoal
30.472,4
7

33.601,3
1

110,2
7 28.200,80 84

Autenticações Caixa 26703 24851 1,07 31265 126

         Fonte: Dados da pesquisa com base no relatório de retaguarda.

Na análise horizontal dos anos de 2014, 2015 e 2016 nota-se uma variação
positiva no custo total pessoal, que em maio/2014 estava em R$30.472,47, já em
maio/2015 com o aumento dos salários e encargos e mesmo com a redução no
número de autenticações que em maio/2014 era de 26703 passou para 24851 em
maio/2015, de custo total pessoal o valor passou para R$33.601,31, porém em
maio/2016 mesmo com o aumento das autenticações nos caixas a cooperativa
conseguiu  reduzir  o  número  de  operadores  de  sete  para  seis,  e
consequentemente o custo total caiu para R$28.200,80.



Em uma visão geral desta tabela podemos notar que após a imobilização
das tecnologias, houve uma redução no custo total pessoal, que mesmo com o
aumento dos salários e os benefícios essa redução mensal foi de R$5.400,50,
com economia ao ano de R$ 64.806,00, sendo em maio de 2016 o custo total
pessoal de R$28.200,80.

7 - CONCLUSÕES

Através desta pesquisa podemos mostrar que o investimento em tecnologia
apesar de ser caro é algo rentável para a agência, e faz de forma significativa a
redução de custos operacionais. Consequentemente o crescimento dos lucros da
cooperativa.  Apesar  do  crescimento  no  número  de  associados  na  intuição,  a
educação  tecnológica  é  necessária  desde  o  primeiro  relacionamento  do
associado com a cooperativa. Fazendo com que não necessite de contratações
de  novos  colaboradores,  e  que  o  associado  consiga  resolver  todas  as  suas
necessidades nos canais de autoatendimento.

A  pesquisa  alcançou,  portanto,  o  seu  objetivo  final,  na  medida  que  foi
possível identificar a viabilidade econômica do uso de tecnologias para redução
de custos operacionais. Que a partir deste estudo a cooperativa possa incentivar
cada vez mais os seus associados a utilizarem os canais de autoatendimento,
para  que  assim reduza  ainda  mais  as  autenticações  dos  guichês  de  caixa  e
aumente as dos serviços de autoatendimento.  

Isso  faz-nos  dizer  que  a  lei  geral:  “A  imobilização  do  capital  fixo
naturalmente reduz os resultados, e paralisa por um certo período a geração
de lucro, até o instante que seus efeitos positivos possam trazer agregação
que seja suficiente ou adequada para repor o montante do seu investimento
e trazer rentabilidade maior do que a que antes se tinha”. Está correta, num
primeiro momento o efeito  da imobilização foi  pequeno, mas a médio e longo
prazo  o  retorno  do  investimento  trouxe  resultados  maravilhosos  para  o
desempenho do capital, redução de custo, e aumento de rentabilidade e receita
consideravelmente. 
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