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RESUMO
O objetivo deste artigo foi caracterizar os estudos desenvolvidos em cooperativas
publicados na base de dados SPELL no período de 2009 a agosto de 2019. A pesquisa
classifica-se como um estudo bibliométrico de abordagem quantitativa. Por meio deste
estudo foram encontrados 202 artigos, estes artigos foram analisados, como forma de
identificar o ano de publicação, revistas, autores que mais publicaram, artigos que
obtiveram maiores números downloads, acessos e citações e palavras que se repetiram
com maior frequência. Por meio dos resultados obtidos, foi possível ter um maior
entendimento em relação ao panorama da produção cientifica anexada na base SPELL.
A limitação desta pesquisa se dá na base de dados utilizada nos resultados, pois os
artigos foram retirados apenas de uma base nacional. Desta forma, sugere-se uma
pesquisa bibliométrica realizada em bases internacionais, buscando identificar os artigos
mais citados, os eixos temáticos, os principais autores, dentre outras informações.
Palavras-chave: SPELL, Estudo Bibliométrico, Cooperativas, Cooperativa.
ABSTRACT
The objective of this article was to characterize the studies developed in cooperatives
published in the SPELL database from 2009 to August 2019. The research is classified
as a bibliometric study with a quantitative approach. Through this study, 202 articles were
found, these articles were analyzed, as a way of identifying the year of publication,
magazines, authors who published the most, articles that obtained the highest number of
downloads, accesses and citations and words that were repeated more frequently.
Through the results obtained, it was possible to have a greater understanding of the
panorama of scientific production attached to the SPELL database. The limitation of this
research occurs in the database used in the results, since the articles were taken only
from a national basis. Thus, a bibliometric research carried out on an international basis
is suggested, seeking to identify the most cited articles, thematic axes, the main authors,
among other information.
Keywords: SPELL, Bibliometric Study, Cooperatives, Cooperative.
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RESUMÉN
El objetivo de este artículo fue caracterizar los estudios desarrollados en cooperativas
publicados en la base de datos SPELL desde 2009 hasta agosto de 2019. La
investigación se clasifica como un estudio bibliométrico con enfoque cuantitativo. A través
de este estudio se encontraron 202 artículos, estos artículos fueron analizados, como una
forma de identificar el año de publicación, revistas, autores que más publicaron, artículos
que obtuvieron mayor número de descargas, accesos y citas y palabras que se repitieron
con mayor frecuencia. A través de los resultados obtenidos, fue posible tener una mayor
comprensión del panorama de la producción científica adjunta a la base de datos SPELL.
La limitación de esta investigación se da en la base de datos utilizada en los resultados,
ya que los artículos fueron tomados únicamente a nivel nacional. Así, se sugiere una
investigación bibliométrica realizada a nivel internacional, buscando identificar los
artículos más citados, ejes temáticos, los principales autores, entre otra información.
Palabras clave: SPELL, estudio bibliométrico, cooperativas, cooperativa.

1. INTRODUÇÃO
As organizações cooperativas estão em pleno desenvolvimento na economia
atual. O propósito que orienta essas organizações é focado na oferta de produtos que
possam satisfazer necessidades individuais e coletivas de seus membros (PIEZ; BAGIO;
ROMEIRO, 2017). Para estes autores, o que diferencia as cooperativas de outras
organizações é principalmente o direito de propriedade e as formas de controle. No
cooperativismo, quem detém o poder sobre os mecanismos de direção e controle são os
associados, em que cada associado tem direito a um voto, atrelando os direitos políticos
às pessoas e não ao capital em si.
O cooperativismo preza pela participação democrática, a solidariedade, a
independência, a autonomia, a ajuda mútua e a responsabilidade (GUARDABASSIO,
PEREIRA; AMORIM, 2017; SCHMIDT; PERIUS, 2003) em prol de objetivos conjuntos e
não individuais. Estas organizações apresentam como princípios o estímulo do
desenvolvimento econômico e o bem-estar social através da união das pessoas
(GUARDABASSIO, PEREIRA; AMORIM, 2017). Nessa perspectiva, percebe-se que as
cooperativas têm como propósito melhorar as condições de vida de seus membros,
atendendo às suas necessidades socioeconômicas (SCHMIDT; PERIUS, 2003).
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Diante deste contexto, este artigo originou-se do seguinte questionamento: como
se caracterizam os estudos desenvolvidos em cooperativas publicados na base de dados
Scientific Periodicals Electronic Library (SPELL) no período de 2009 a agosto de 2019?
Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo caracterizar os estudos
desenvolvidos em cooperativas publicados na base de dados SPELL no período de 2009
a agosto de 2019. A escolha desta temática de estudo justifica-se frente à relevância que
os estudos em cooperativas têm conquistado no domínio dos estudos da área de
administração.
Além desta introdução, o artigo apresenta o referencial teórico sobre o tema
pesquisado. Em seguida, apresenta-se a metodologia de pesquisa utilizada. Na
sequência, apresentam-se os resultados, seguidos de suas análises e por fim, as
considerações finais, apontando as limitações e direcionamentos para novas pesquisas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Nessa seção apresenta-se um breve histórico sobre o cooperativismo para
melhor compreender a temática central que sustenta este estudo.

2.1 COOPERATIVISMO

As organizações cooperativas evoluíram em nível exponencial nos últimos anos,
conquistando seu próprio espaço nas configurações sociais (OLIVEIRA, 2016). Segundo
este autor, as perspectivas cooperativistas visam um novo formato de pensar nas
pessoas, um novo jeito de ser, o qual valoriza o trabalho e desenvolvimento social.
Gonçalves (2005) caracteriza o cooperativismo como um processo associativo no qual
indivíduos que possuem ambições similares juntam-se na intenção de se desenvolverem
econômica e socialmente, elevando seu padrão de vida. Desta forma, o cooperativismo
se caracteriza por pessoas que possuem um objetivo comum e se unem,
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voluntariamente, para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e
culturais, por meio de uma empresa de propriedade coletiva (OLIVEIRA, 2007).
O Sistema cooperativo possui algumas particularidades, segundo Oliveira (2007)
a mais eminente refere-se a sua estrutura organizacional, que ora se assemelha com
empresas econômicas, ao passo que na sua essência está vinculada a associação de
pessoas que buscam, na ajuda mútua, a realização de objetivos comuns e o
reconhecimento profissional de seus trabalhos. Com suas origens na Europa, as
primeiras concepções do que se entende por cooperativismo atualmente, surgiram em
1844, quando 28 tecelões de Rochdale, em Manchester na Inglaterra, criaram uma
associação que foi chamada de Cooperativa (OLIVEIRA, 2016). Os chamados Pioneiros
de Rochdale deram início ao movimento cooperativista mundial, considerado o marco
fundamental do cooperativismo moderno (OLIVEIRA, 2016).
Os princípios cooperativistas estabelecidos pelos Pioneiros de Rochdale servem
até hoje como a base das organizações cooperativas, entretanto foram aperfeiçoados em
três momentos, nos anos de 1937 no congresso realizado na cidade de Paris (França),
1966 em Viena (Itália), e em 1995 em Manchester (Inglaterra) pela Aliança Cooperativa
Internacional (ACI), representação mundial das cooperativas (DALTOÉ, 2016). Este autor
reforça ainda que os princípios cooperativistas regem o funcionamento de todas as
cooperativas, independente do segmento de atuação, país ou regime político, atuando
como guia para uma gestão democrática, sendo eles: adesão livre e voluntária, gestão
democrática, participação econômica dos cooperados, autonomia e independência,
educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade.
Diante desta contextualização, percebe-se a relevância dos estudos sobre
cooperativas para o contexto nacional e internacional. A seguir apresenta-se os
procedimentos metodológicos do estudo, que caracteriza este estudo, bem como
descreve os passos que foram empreendidos para coleta e análise dos resultados.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente estudo possui natureza descritiva, pois buscou-se descrever as
características de um determinado universo, fenômeno ou população (GIL, 2010). Neste
caso, foi descrito o cenário das publicações desenvolvidas em cooperativas, sendo
publicados na base de dados SPELL no período de 2009 a agosto de 2019. Em relação
à abordagem do problema de pesquisa, este estudo classifica-se como quantitativo, uma
vez que esta abordagem reúne a coleta e análise de dados para que possa realizar uma
mensuração numérica dos mesmos (MIGUEL et al., 2012). Visando alcançar os objetivos
estabelecidos, os dados deste estudo foram coletados por meio de uma pesquisa
bibliométrica. Este tipo de pesquisa busca analisar, descrever, identificar e quantificar
uma série de padrões na produção do conhecimento científico de um determinado tema
de estudo. Além de indicar literaturas relevantes e atualizadas para o desenvolvimento
de trabalhos científicos (ARAÚJO, 2006).
A pesquisa bibliométrica permite o estudo do conteúdo das pesquisas, tornando
possível a análise de títulos, palavras-chave, autores, procedimentos metodológicos,
resultados e as referências (ARAÚJO, 2006; FERREIRA; SADOYAMA, 2015). Esse tipo
de pesquisa opera tanto com a abordagem quantitativa, quanto a abordagem qualitativa.
Para a coleta dos dados, utilizou-se a base de dados SPELL® Scientific
Periodicals Electronic Library, para localizar os estudos nacionais sobre o tema
examinado, publicados entre os anos de 2009 a 2019. Para este levantamento foi usado
como filtro de busca avançado os últimos dez anos, considerando o ano de 2019 até o
mês de agosto. Com isso, realizou-se a pesquisa com as palavras “cooperativa” e
“cooperativas”, no título das publicações. Como resultado, foram encontrados 202 artigos
neste período. Salienta-se que o principal filtro para a busca se deu por estudos
concentrados na área de Administração. Na Figura 1 são demonstradas as etapas que
foram utilizadas nesta pesquisa.
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Figura 1 – Etapas do procedimento metodológico

Fonte: Elaborada pelos autores.
No que tange as análises dos dados obtidos, as publicações foram
caracterizadas de acordo com: a) ano de publicação; b) revista que mais publicaram; c)
autores com maior número de publicações; d) artigo com maior número downloads,
acesso e citação e e) nuvem de palavras. Finalmente, os resultados obtidos foram
examinados por meio da estatística descritiva, utilizando Microsoft Excel 2010, a nuvem
de palavras foi realizada no site wordclouds.com.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção apresenta-se as características gerais dos 202 artigos envolvendo
cooperativas encontrados na base de dados da SPELL.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ARTIGOS PUBLICADOS

Nesta etapa, apresenta-se as seguintes características dos artigos encontrados:
ano de publicação, revistas, autores que mais publicaram, artigo que obteve maior
número de downloads, acesso e citações e nuvem de palavras. Os artigos foram
coletados na base de dados SPELL, com destaque em cooperativas, no período de 2009
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a agosto de 2019, foram encontradas 202 publicações. Na Figura 2 são apresentados os
anos de publicações dos artigos envolvendo cooperativas.
Figura 2 – Ano de publicação dos artigos envolvendo cooperativas na base SPELL

Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com a Figura 2, nota-se que o ano que teve maior expressividade
quanto ao número de publicações foi 2015, contemplando 27 artigos. Seguido pelos anos
de 2014 e 2018, onde foram encontrados 24 artigos em cada ano, em 2011 e 2012 foram
publicados 11 artigos em cada ano. Salienta-se que esta pesquisa foi realizada em agosto
de 2019, assim, encontrou-se apenas 6 artigos publicados até o período pesquisado. Na
Figura 3, são apresentadas as revistas que tiveram maior número de artigos publicados
referente ao tema investigado.
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Figura 3 – As revistas que mais publicam artigos envolvendo cooperativas na base
SPELL

Revista Ibero-Americana de Estratégia

6

Revista Gestão & Planejamento

6

Revista de Gestão

6

Revista de Administração Mackenzie

7

Revista de Administração da UFSM

7

Revista Capital Científico - Eletrônica

7

Revista de Administração

8

Desenvolvimento em Questão
Organizações Rurais & Agroindustriais

16
18

Fonte: Dados da pesquisa.
De acordo com a Figura 3, observa-se que a revista denominada de “Organizações
Rurais & Agroindustriais” publicou 18 artigos envolvendo a temática estudada, este
periódico está classificado como B2, nota-se que esta revista teve um elevado número
de publicações sobre a temática no período de 2009 a agosto de 2019. A revista
“Desenvolvimento em Questão” publicou 16 estudos que foram realizados em
cooperativas e esta é classificada como uma B2. A Revista de Administração publicou 8
artigos envolvendo o tema, esta também é classificada como uma A2. De acordo com os
dados apresentados é possível verificar as 9 revistas que mais publicaram diante do tema
estudado. A seguir na Figura 4, é possível conhecer os 4 autores que mais publicaram
artigos referente a temática na base SPELL entre 2009 e agosto de 2019.
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Figura 4 – Autores que mais desenvolveram pesquisas em cooperativas na base SPELL
5

Ernesto Michelangelo Giglio
Erlaine Binotto

6

Aureliano Angel Bressan

6
7

Valéria Gama Fully Bressan

Fonte: Dados da pesquisa.

Percebe-se por meio da Figura 4, que a autora Valéria Gama Fully Bressan, o
autor Aureliano Angel Bressan, a autora Erlaine Binotto e o autor Ernesto Michelangelo
Giglio foram os que mais publicaram artigos referente a temática no período analisado.
Valéria Gama Fully Bressan é graduada em Administração Habilitação em Cooperativas
na Universidade Federal de Viçosa (1995 – 1999), mestre em Economia Aplicada na
Universidade Federal de Viçosa (2000 – 2002), doutora em Economia Aplicada na
Universidade Federal de Viçosa (2006 – 2009) e Pós-Doutorado na Universidade Federal
de Viçosa (2009 – 2010). Atualmente, Valéria é professora associada do Departamento
de Ciências Contábeis da FACE/UFMG e tem experiência em Cooperativas de Crédito,
atuando principalmente nos seguintes temas: Eficiência, Performance, Impactos
econômicos e sociais, Governança Corporativa, Avaliação Financeira, Análise de
Demonstrações Financeiras, Gerenciamento de Resultados, Controladoria e Finanças e
Métodos Quantitativos Aplicados à Contabilidade e Finanças.
Aureliano Angel Bressan possui graduação em Economia pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (1991 - 1995) e doutorado em Economia Aplicada pela
Universidade Federal de Viçosa (1996 - 2001). Atualmente é professor associado da
Universidade Federal de Minas Gerais, atuando nos programas de pós-graduação em
Administração (CEPEAD) e Controladoria e Contabilidade (CEPCON). Tem experiência
na área de Finanças, e interesse nos seguintes temas de pesquisa: finanças
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comportamentais, economia comportamental, cooperativismo de crédito e administração
de investimentos.
Erlaine Binotto é graduada em Administração pela Universidade Federal de
Santa Maria (1988 – 1991), é especialista em Fundamentos Teórico Metodológicos de
Ensino pela Universidade de Cruz Alta (1996 – 1998), é mestre em Agronegócios pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999 – 2000) e doutora em Agronegócios
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a autora também fez doutorado
sanduiche The University of Queensland (2001 – 2005).

Atualmente a autora é

professora associada na Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD, trabalha
no PPGAgronegócio, PROFIAP e também no doutorado em Administração na UFMS. Ela
é Vice-Presidente da SOBER gestão 2015-2017; 2017-2019 e 2019-2021. Erlaine, é
avaliadora de artigos de eventos e periódicos nacionais e internacionais, desempenha a
função de coordenadora de projetos no CNPq sobre ações coletivas, inovação e
sucessão em propriedades rurais no Brasil e Tailândia. Ela tem experiência na área da
administração e agronegócio com ênfase no aspecto humano (sucessão rural, gestão do
conhecimento, aprendizagem, capacidade absortiva, comunidades de prática, ações
coletivas, capital social e inovação).
Ernesto Michelangelo Giglio é mestre em Administração pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1995 – 1998), doutor em Administração na
Universidade de São Paulo (1999 – 2002) e pós-doutor na Universidade Federal de
Lavras (2014 – 2015). O autor atualmente é professor e pesquisador do programa de
mestrado em Administração na Universidade Paulista, onde trabalha em cursos e
pesquisas sobre cooperação, redes de negócios e políticas públicas e também é
professor do curso de graduação em Administração, trabalhando com as disciplinas de
responsabilidade social e liderança. Ernesto realiza estudos acadêmicos sobre redes de
material reciclável, mercado solidário, redes de políticas públicas ambientais;
investigando as relações entre os atores dessas redes. Na Tabela 1 é possível visualizar
os artigos desenvolvidos pelos autores mencionados.
Tabela 1 – Autores que mais publicaram artigos que envolvem a temática estudada
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Autores

Artigo

Valéria
Gama Fully
Bressan
(BRESSAN,
V. G. F)
Aureliano
Angel
Bressan
(BRESSAN,
A. A)

BRESSAN, V. G. F.; SOUZA, D.
C.; BRESSAN, A. A. Income
Smoothing: Um Estudo das
Cooperativas de Crédito do Setor
de Saúde. Revista Brasileira de
Gestão de Negócios, v. 19, n.
66, p. 627-643, 2017
BITTENCOURT, W. R.;
BRESSAN, V. G. F.; GOULART,
C. P.; BRESSAN, A. A.; COSTA,
D. R. M.; LAMOUNIER, W. M.
Rentabilidade em Bancos
Múltiplos e Cooperativas de
Crédito Brasileiros. Revista de
Administração Contemporânea,
v. 21, n. Edição Especial FCG, p.
22-40, 2017.
OLIVEIRA, P. H. M.; BRESSAN,
V. G. F.; BRESSAN, A. A. Existe
diferença no desempenho
financeiro das cooperativas
centrais de crédito no Brasil?
. Revista Evidenciação Contábil
& Finanças, v. 2, n. 2, p. 40-54,
2014.
MAIA, S. C.; BRESSAN, V. G. F.;
LAMOUNIER, W. M.; BRAGA, M.
J. Gerenciamento de resultados
em cooperativas de crédito no
Brasil. Brazilian Business
Review, v. 10, n. 4, p. 96-116,
2013.
BRESSAN, V. G. F.; BRAGA, M.
J.; RESENDE FILHO, M. A.;
BRESSAN, A. A. O segurodepósito induz risco moral? Um
estudo empírico com as
cooperativas de crédito do Estado
de Minas Gerais. Revista de
Gestão, v. 19, n. 3, p. 391-410,
2012.
BRESSAN, V. G. F.; BRESSAN,
A. A.; RESENDE FILHO, M. A.
Uma aplicação do sistema
PEARLS às cooperativas de
crédito brasileiras. Revista de
Administração, v. 46, n. 3, art. 4,
p. 258-274, 2011

Qualis
dos
Citação
Periódicos

Downloads Acesso

A2

0

103

539

A2

1

364

1210

B3

1

87

1135

A2

8

303

1929

B1

0

219

1599

A2

4

312

2058

Revista Administração de Empresas Unicuritiba.
[Received/Recebido: Março 06, 2021; Accepted/Aceito: Março 21, 2021]

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA - VOLUME 1 - NÚMERO 23/2021 - CURITIBA/PR - PÁGINAS 391 A 413

BRESSAN, V. G. F.; BRAGA, M.
J.; BRESSAN, A. A.; RESENDE
FILHO, M. A. Avaliação de
insolvência em cooperativas de
crédito: uma aplicação do Sistema
Pearls. Revista de
Administração Mackenzie, v. 12,
n. 2, art. 68, p. 113-144, 2011.

Erlaine
Binotto
(BINOTTO,
E)

SORDI, V. F.; NAKAYAMA, M. K.;
BINOTTO, E. Compartilhamento
de Conhecimento nas
Organizações: Um Modelo
Analítico sob a Ótica da Ação
Cooperativa. Perspectivas em
Gestão & Conhecimento, v. 8, n.
1, p. 44-66, 2018.
MORAIS, M.; RECH, L. R.;
BINOTTO, E.; RUVIARO, C. F. A
Postura dos Associados de uma
Cooperativa Frente aos Aspectos
Culturais Relacionados a
Sucessão . Teoria e Prática em
Administração, v. 6, n. 2, p. 172199, 2016.
SORDI, V. F.; BINOTTO, E.;
RUVIARO, C. F. A cooperação e
o compartilhamento de
conhecimentos em uma
cooperativa de
crédito. Perspectivas em Gestão
& Conhecimento, v. 4, n. 1, p.
119-134, 2014.
BINOTTO, E.; AKAHOSHI, W. B.
A cooperação nas comunidades
de prática e na cooperativa
agrícola: características e
possíveis relações. Desafio
Online, v. 1, n. 1, p. 1-23, 2013.
BINOTTO, E.; SIQUEIRA, E. S.;
SIMIONI, F. J. Criação e uso do
conhecimento nas comunidades
de prática: o contexto de uma
cooperativa
agrícola. Organizações Rurais &
Agroindustriais, v. 13, n. 3, p.
414-426, 2011.
HOLF, D. N.; BINOTTO, E.;
PADILHA, A. C. M. Ser
competitivo sem deixar de ser
cooperativo: proposta de análise
sistêmica para o dilema das
cooperativas. Organizações

B1

8

374

2110

B3

0

53

278

B2

0

90

712

B3

4

223

1374

B3

0

206

2003

B2

1

196

1221

B2

1

545

1678

Revista Administração de Empresas Unicuritiba.
[Received/Recebido: Março 06, 2021; Accepted/Aceito: Março 21, 2021]

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA - VOLUME 1 - NÚMERO 23/2021 - CURITIBA/PR - PÁGINAS 391 A 413

Rurais & Agroindustriais, v. 11,
n. 1, p. 157-172, 2009.

LIMA, A. R.; ALMEIDA, L. F.;
GIGLIO, E. M.; CORRÊA, V. S. A
Correspondência entre
Governança Relacional e
Resultados Sociais em Redes de
Cooperativas de Material
Reciclável. Revista
Administração em Diálogo, v.
20, n. 3, p. 1-27, 2018.
MARTIN, S. A. S.; VELOZO, C. R.
M.; GIGLIO, E. M. Modelo
conceitual da confiança e do
comprometimento como bases de
sustentação e desenvolvimento
das redes de
cooperativas. Revista Brasileira
de Gestão e Inovação, v. 3, n. 2,
p. 66-85, 2016.
Ernesto
GIGLIO, E. M.; GAMBA, J. R.
Michelangelo
Análise de cooperativas
Giglio
habitacionais a partir dos fatores
(GIGLIO, E.
estruturantes da sociedade em
M)
rede. Revista de Gestão, v. 22, n.
1, p. 3-19, 2015.
GIGLIO, E. M.; TELLES, R.;
SIQUEIRA, J. P. L.; GAMBA, J. R.
Evolução e organização de redes
de cooperação: análise crítica de
uma cooperativa
habitacional. Revista
Administração em Diálogo, v.
16, n. 3, p. 94-120, 2014.
GIGLIO, E. M.; DUBUS, J. M. G.
Investigação sobre a estratégia
orientada para o consumidor no
ramo supermercadista: um estudo
de caso único da coopcooperativa de consumo.
Pensamento & Realidade, v. 24,
n. 1, p. 51-76, 2009.
Fonte: Dados da pesquisa.

B3

0

44

206

B3

0

22

177

B1

0

92

826

B3

0

42

333

B3

0

18

230

Diante dos dados apresentados notou-se que Valéria Gama Fully Bressan e
Aureliano Angel Bressan desenvolveram 6 artigos em conjunto, publicados nas revistas:
Revista

Brasileira

de

Gestão

de

Negócios

(A2),

Revista

de

Administração

Revista Administração de Empresas Unicuritiba.
[Received/Recebido: Março 06, 2021; Accepted/Aceito: Março 21, 2021]

Este obra está licenciado com uma Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA - UNICURITIBA - VOLUME 1 - NÚMERO 23/2021 - CURITIBA/PR - PÁGINAS 391 A 413

Contemporânea (A2), Revista Evidenciação Contábil & Finanças (B3), Revista de Gestão
(B1), Revista de Administração (A2) e na Revista de Administração Mackenzie (B1).
Valéria Gama Fully Bressan desenvolveu também artigo denominado de “Gerenciamento
de resultados em cooperativas de crédito no Brasil” publicado na Brazilian Business
Review (A2) no ano de 2013, este foi o que obteve maior número de citação.
Erlaine Binotto publicou seus artigos nos periódicos: Perspectivas em Gestão &
Conhecimento (B3), Teoria e Prática em Administração (B2), Desafio Online (B3) e na
revista intitulada de Organizações Rurais & Agroindustriais (B2). O artigo do autor
mencionado, que obteve maior número de citação foi “A cooperação e o
compartilhamento de conhecimentos em uma cooperativa de crédito”. Ernesto
Michelangelo Giglio desenvolveu alguns artigos contemplando a temática em estudo,
estes foram publicados nos periódicos: Revista Administração em Diálogo (B3), Revista
Brasileira de Gestão e Inovação (B3), Revista de Gestão (B3) e na revista Pensamento
& Realidade (B3). O artigo “Análise de cooperativas habitacionais a partir dos fatores
estruturantes da sociedade em rede”, desenvolvido pelo autor mencionado, foi o que
obteve maior número de acesso. Na Tabela 2 é possível identificar os artigos que
obtiveram maior número de downloads, acesso e citação dentre os 202 estudos
analisados.
Tabela 2 – Artigos com maior número de downloads, acessos e citações
Artigo que obteve maior downloads

Número de
downloads

MARTINS, E. S.; ROSSETTO, C. R.; ROSSETTO, A. M.; FERREIRA, E.
Estudo da sustentabilidade empresarial: o caso de uma cooperativa gaúcha.
GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 8, n. 3, p.
457-482, 2010.

7410

Artigo mais acessado

Número de
acessos

MARTINS, E. S.; ROSSETTO, C. R.; ROSSETTO, A. M.; FERREIRA, E.
Estudo da sustentabilidade empresarial: o caso de uma cooperativa gaúcha.
GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional, v. 8, n. 3, p.
457-482, 2010.

9179

Artigo mais citado

Número de
citações

SOUZA, M. T. S.; PAULA, M. B.; SOUZA-PINTO, H. O papel das cooperativas
de reciclagem nos canais reversos pós-consumo. Revista de Administração
de Empresas, v. 52, n. 2, p. 246-262, 2012.
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Fonte: Dados da pesquisa.

De acordo com os dados apresentados foi possível conhecer o estudo que obteve
maior número de downloads e acessos, este artigo foi intitulado de “Estudo da
sustentabilidade empresarial: o caso de uma cooperativa gaúcha”. Publicado na
GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional classifica como B2. O
estudo teve como objetivo desenvolver um mapa de variáveis relacionadas ao indicador
de sustentabilidade empresarial desenvolvido para uma cooperativa situada no Rio
Grande do Sul. O estudo adotou o modelo de Planejamento Estratégico para a
Sustentabilidade Empresarial - PEPSE, após aplicação deste modelo foi criado um roteiro
para levantar as informações e também a elaboração de um mapa que apresentava a
síntese das informações. Esta pesquisa foi estruturada por meio de uma abordagem
qualitativa, sendo classificado como um estudo de caso, as informações foram obtidas
por meio de uma entrevista semiestruturada. Após essa etapa foi desenvolvido o mapa
das variáveis que estavam no modelo, assim, foi identificado as informações que
apresentaram alta, média e baixa evidência durante o desenvolvimento do diagnóstico
estratégico. Como resultado, os autores evidenciaram que o nível de sustentabilidade
empresarial da cooperativa em estudo pode ser ampliado, buscando compreender
melhor os pontos fracos apontados, já que estes podem servir de base para se obter um
nível de sustentabilidade empresarial desejável.
Ainda de acordo com os dados apresentados foi possível identificar o artigo que
apresentou maior número de citação foi “O papel das cooperativas de reciclagem nos
canais reversos pós-consumo”. Este estudo teve como objetivo reconhecer a
colaboração social e ambiental das cooperativas reaproveitamento para os ductos
reversos de detritos sólidos pós-consumo. Caracteriza-se como uma pesquisa
exploratória e qualitativa, elaborada por intermédio de estudos de inúmeros casos feitos
em quatro centrais de triagem do Programa de Coleta Seletiva no município de São
Paulo. As fontes dos vestígios usados foram conversações, análise direta e coleta de
informações em documentos. O estudo mostrou que as cooperativas possuem papel
relevante no ducto reverso dos resíduos sólidos na cidade e na decorrente fuga do
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impacto do ambiente causado por detritos. Ressalta-se no estudo a evolução da vida útil
dos aterros sanitários; a atenuação da disposição errada desses detritos; a atenuação do
gasto energia, a atenuação da retirada de matéria-prima virgem, além do progresso das
condições de trabalho dos cooperados. Este estudo foi publicado em um periódico
classificado como A2. Na Figura 5 é possível identificar as palavras que foram mais
mencionadas nas palavras-chave dos artigos.
Figura 5 – Nuvem de palavras com as palavras-chave dos artigos analisados

Fonte: Dados da pesquisa.
Por meio dos resultados apresentados foi possível perceber as palavras que
tiveram maior frequência na nuvem das palavras-chave, dentre essas, pode se citar:
gestão, redes, cooperativismo, desenvolvimento, cooperação, estratégia, social,
organização, custo, gestão, dentre outras. Na Figura 6 é apresentada a nuvem de
palavras dos títulos dos artigos.
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Figura 6 – Nuvem de palavras com as palavras dos títulos dos artigos analisados

Fonte: Dados da pesquisa.
Na Figura 6 foi possível identificar as palavras que tiveram maior frequência no
título. Estas foram classificadas como: cooperativas, cooperativa, análise, estudo,
desempenho, Brasil, gestão, crédito social, dentre outras. Assim, percebe-se que os
artigos analisados comtemplam a palavra cooperativas e cooperativa.

5. CONCLUSÕES

O objetivo deste artigo foi caracterizar os estudos desenvolvidos em cooperativas
publicados na base de dados SPELL no período de 2009 a agosto de 2019. Por meio
dessa análise, encontrou-se 202 artigos, onde foi identificado o ano de publicação,
revistas, autores que mais publicaram, artigos que obtiveram maiores números
downloads, acessos e citações e palavras que se repetiram com maior frequência.
Diante dos resultados apontados notou-se que o ano que obteve o maior número
de publicações foi, 2015 com 27 artigos publicados. No entanto, o ano que obteve menor
número de publicações foi 2009 com 10 artigos. Evidencia-se, que este estudo foi
desenvolvido em agosto de 2019, assim, foram encontrados apenas 6 artigos, sendo que
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no decorrer do ano possa ter novas pesquisas envolvendo a temática. Em relação as
revistas, foi possível verificar que a revista denominada de “Organizações Rurais &
Agroindustriais” obteve maior número de artigos publicados, sendo 18 estudos
envolvendo a temática estudada.
Diante dos autores que mais desenvolveram pesquisas em cooperativas na base
SPELL, destacou-se 4 pesquisadores, sendo eles: Valéria Gama Fully Bressan que
desenvolveu 7 artigos, Aureliano Angel Bressan que escreveu 6 artigos, Erlaine Binotto
que desenvolveu 6 artigos e Ernesto Michelangelo Giglio que escreveu 5 artigos. O artigo
que obteve maior número de downloads (7410) e acessos (9179) dentre os 202 estudos
analisados foi “Estudo da sustentabilidade empresarial: o caso de uma cooperativa
gaúcha”. Publicado na GESTÃO.Org - Revista Eletrônica de Gestão Organizacional
classifica como B2. E a pesquisa que foi mais citada (16) dentre os artigos estudados foi
“O papel das cooperativas de reciclagem nos canais reversos pós-consumo”. Esta
pesquisa foi publicada em um periódico classificado como A2.
Por meio dos resultados foi possível identificar as palavras que portaram maior
número de repetições na nuvem das palavras-chaves e título. Assim, as palavras de
maior destaque foram: gestão, redes, cooperativismo, desenvolvimento, cooperação,
estratégia, social, organização, custo, gestão, cooperativa, cooperativas, análise,
desempenho, Brasil, crédito, dentre outras.
Dessa forma, espera-se que o presente artigo possa auxiliar pesquisadores
com relação ao que pode ser estudado conjuntamente com o cooperativismo, bem como
em quais periódicos podem ser publicados. Por se tratar de um estudo bibliométrico, este
estudo apresente contribuições práticas para auxiliar em futuros estudos.
A limitação desta pesquisa se dá nos resultados, pois os mesmos foram retirados
apenas de uma base nacional. Desta forma, sugere-se uma pesquisa bibliométrica
realizada em bases internacionais, buscando identificar os artigos mais citados, os eixos
temáticos, os principais autores, dentre outras informações.
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