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RESUMO 

O tema deste trabalho refere-se à criação de valor econômico em uma cooperativa 
agroindustrial localizada na região do interior do estado de São Paulo. Assim, o objetivo 
geral da pesquisa a luz da literatura existente sobre as cooperativas e seu desempenho 
econômico, foi de propor um método de cálculo do valor econômico gerado por 
cooperativas agrícolas e em seguida aplicá-lo com algumas simulações de impactos pré-
estabelecidas e por fim, analisar seu comportamento com relação á geração e/ou 
destruição de valor Econômico, através do uso da ferramenta EVA (Economic Value 
Added). O trabalho teve como fundamentação teórica uma pesquisa bibliográfica para 
levantamento dos pontos críticos de geração de valor em cooperativas, também houve a 
proposição de um procedimento de cálculo com o EVA e um exemplo de aplicação deste 
procedimento sobre números contábeis e financeiros de uma cooperativa real entre os 
anos de 2014 e 2015. A natureza da pesquisa foi aplicada, por entender que ela pode gerar 
conhecimento aplicável em situações da prática da gestão de determinados tipos de 
organização, em especial as cooperativas agrícolas. Sua abordagem foi classificada como 
qualitativa, devido suas relações para a determinação do valor econômico, bem como a 
validação do método EVA. E por fim, a pesquisa se classificou como sendo explicativa, pelo 
fato de ter sido proposto um método que permitiu calcular o valor econômico adicionado 
ao capital investido em cooperativas agrícolas em um determinado exercício, levando-se 
em conta os vários elementos que afetam sua geração. Os resultados do estudo, 
revelaram que é possível aplicar o indicador de desempenho econômico EVA em 
cooperativas agrícolas. A validade e a aplicabilidade do procedimento representou uma 
contribuição prática para o aprimoramento da gestão deste tipo de organização. 
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