UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SOCIOECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UMA ANALISE COMPARATIVA COM
OS BANCOS COMERCIAIS

ANA PAULA PROBST

Florianópolis, fevereiro de 2004.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SOCIOECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

COOPERATIVAS DE CRÉDITO: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM
OS BANCOS COMERCIAIS

Monografia submetida ao Departamento de Ciências Econômicas para a obtenção
de carga horária na disciplina CNM 5420 — Monografia.

Por: Ana Paula Probst

Orientador: Professor Dr. Fernando Seabra

Area de Pesquisa: Cooperativismo

Palavras-chave: 1 — Cooperativas de crédito
2 — Bancos Comerciais
3 — Intermediação Financeira

Florianópolis, fevereiro de 2004.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

COORDENADORIA DE ESTÁGIOS E MONOGRAFIAS
CURSO DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

A Banca Examinadora resolveu atribuir a nota

91 O

a aluna ANA PAULA

PROBST, na Disciplina CNM 5420 — Monografia, pela apresentação deste estudo.

Banca Examinadora

Professor Fernando Seabra
Orientador

Profe sor Lauro

ttei

Membro

Professor Laér io Barbosa
Membro

AGRADECIMENTOS

Se fosse agradecer todas as pessoas que se fizeram presentes durante esta minha
caminhada e que acima de tudo acreditaram que um dia eu chegaria la, uma pagina seria
pouco. Porém, sempre existem aquelas pessoas que lembro com um carinho especial.
Portanto, ai vão os meus agradecimentos.
A minha vó, que em seus braços sempre me proporcionou muito carinho em todos
os momentos. A minha mile e irmão que amo incondicionalmente. Ao meu

pai, que mesmo

não estando mais presente torce por mim todos os dias. Ao meu namorado, que com muita
paciência sempre se mostrou um ombro amigo nos momentos de irritação e ausência, e
soube contornar todas as situações com muito carinho.
As minhas amigas Vone e Di. Como foram bons nossos inomentos de gargalhadas,
nossos cafés e principalmente nossa Congregação. Aos meus amigos Kadu e Gkdson,
porque sempre se mostraram meus amigos. Aos meus amigos e colegas de trabalho,

Anderson, Wandressa e 7(Pko.
Ao meu orientador Ternando Seadra, que deu vida ao meu trabalho. Ao Professor

CeLso Weydmann, que foi o primeiro professor a acreditar no meu potencial como aluna. E
aos professores Lauro Wattei e Laércio, por se fazerem presentes em minha banca.

A Deus e a itodos, muito obrigada!!!

Ana Pau& Probst

SUMARIO
LISTA DE TABELAS

VII

LISTA DE QUADROS

VIII

LISTA DE GRÁFICOS

IX

LISTA DE FIGURAS

X

RESUMO

XI

1. INTRODUÇÃO

13

1.1 0 Problema e sua Importância

13

1.2 Especificação do Problema

14

1.3 Objetivos

14

1.3.1 Objetivo Geral

14

1.3.2 Objetivos Específicos

15

1.4 Metodologia

15

2. HISTÓRICO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS COOPERATIVAS DE
CRÉDITO

16

2.1 Bancos Cooperativos

22

2.2 Cooperativas Centrais de Crédito

22

2.3 Cooperativas de Crédito e suas Modalidades

25

2.3.1 Cooperativas de Crédito Rural

25

2.3.2 Cooperativas de Crédito Mútuo

27

2.4 Formação das Cooperativas de Crédito e sua Posição Dentro do Sistema
Financeiro Nacional

29

2.5 Cooperativas de Crédito de Acordo com a Legislação

34

3.0 SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO E AS PEQUENAS E MÉDIAS
ENPRESAS

38

3.1 0 Papel da Intermediação Financeira

38

3.2 As Cooperativas de Crédito como Forma de Financiamento da Produção das
PME's

39

4. CAPTAÇÃO E EMPRÉSTIMO NO SISTEMA DE CRÉDITO
COOPERATIVO

42

4.1 A Evidência

42

4.1.1 Análise Comparativa: Taxas de Captação e Empréstimo

47

4.1.2 Pesquisa de Opinião Sobre o Desempenho e Perspectivas das Cooperativas de
Crédito

51

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ç7

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

59

7. ANEXOS

61

VII
LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Quantidade de instituições em funcionamento ate 31/12/2002

21

Tabela 2. Distribuição do total de operações de crédito na area bancaria do sistema
financeiro

em

%

22

Tabela 3. Distribuição total do patrimônio liquido da area bancária do sistema
financeiro nacional em %
Tabela 4. Comparativo entre as taxas de juros do cheque especial entre bancos
comerciais e cooperativas de crédito 48
Tabela 5. Demonstrativo das taxas de juro de empréstimo pessoal praticados no
período de mat-go a julho de 2003

=41

Tabela 6. Comparativo entre os principais fundos de investimento de bancos
comerciais e banco cooperativo (Bansicredi) .7.;1

VIII

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Principais diferenças entre as instituições cooperativas de crédito
bancos comerciais

e os
43

Quadro 2. Principais produtos oferecidos pelas cooperativas de crédito e bancos
comerciais

44

Quadro 3. Principais serviços oferecidos pelas cooperativas de crédito e bancos
comerciais

46

IX
LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Evolução do sistema de crédito cooperativo no Brasil

20

Gráfico 2. Valores da taxa Se lic - mar/ago 2003

49

Gráfico 3. Fatores apontados por gerentes de bancos como principais vantagens das

cooperativas de crédito

52

Gráfico 4. Fatores apontados por gerentes de cooperativas como principais vantagens

das cooperativas de crédito

53

Gráfico 5. Previsão da expansão das cooperativas de crédito para gerentes de
bancos

54

Gráfico 6. Previsão da expansão das cooperativas de crédito para gerentes do sistema
cooperativo

55

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Sistema Financeiro Nacional

30

XI

RESUMO

0 Sistema de Crédito Cooperativo completou em 2002 seu centenário de existência.
Foi principalmente a partir de 1990, através da liberalização financeira, que este segmento
demonstrou um crescimento bastante expressivo. Diante desse contexto, o presente estudo
tem como objetivo realizar um diagnóstico das cooperativas de crédito como forma de
financiar a produção das pequenas e médias empresas, realizar um comparativo com os
bancos comerciais, principalmente nos aspectos de captação e empréstimo destas duas
instituições, bem como descrever sua legislação. Para tanto, fez-se necessário ordenar
fatores de ordem macro e microeconômicos que contribuíram para a expansão do sistema
de crédito cooperativo, as diferenças entre as taxas de juros oferecidas por instituições
bancárias e cooperativas, e a concorrência existente entre essas duas instituições.

Palavras-chave: Cooperativas de Crédito, Bancos Comerciais, Intermediação Financeira.
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"Se uma grande pedra se atravessar no caminhoe vinte pessoas querem passar,
nâo conseguirão se um por um procurar removê-la individualmente. Mas se vinte

pessoas se unem e fazem for-0 ao mesmo tempo, sob a orientação de um deles,
conseguirão, solidariamente, tirar apedra e abrir caminho para todos".

Pe. Theodor Amstad
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1. INTRODUÇ ÃO
1.1 0 Problema e sua Importância
A preocupação com a promoção em atender os interesses econômicos e sociais das
famílias unidas por certos laços comuns fez com que a economia doméstica se expandisse,
ao ponto, de surgirem As cooperativas de crédito. Segundo Crocteau (1968), "a cooperativa
de crédito é uma extensão da economia doméstica".
Com a rápida proliferação do cooperativismo, foi em 28 de dezembro de 1902 que
no Brasil foi instituída a primeira cooperativa de crédito no Estado do Rio Grande do Sul.'
Para Kretsky (2002), "a principal finalidade das cooperativas é proporcionar aos
seus associados, crédito e moeda por meio da mutualidade e da poupança, ou seja,
preocupam-se em eliminar o intermediário da captação de recursos nos investimentos e na
concessão de empréstimos".
As cooperativas de crédito são entidades independentes, de poupança coletiva,
pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional, e fiscalizadas pelo Banco Central. São
empresas que podem auferir lucro e apresentam baixos custos operacionais, o que permite
oferecer aos seus associados, taxas médias de juros inferiores aos bancos tornando os seus
indices de inadimplôncias mínimos. Outra diferença entre as cooperativas e as instituições
bancárias é que uma pessoa ao entrar numa cooperativa de crédito torna-se sócia dela,
enquanto no banco, a pessoa torna-se apenas um cliente.
De modo geral, as facilidades e vantagens oferecidas pelas cooperativas de crédito
aos seus associados tem tornado esse segmento financeiro bastante promissor. A
flexibilização das regras relacionadas As cooperativas, sua amplitude territorial relacionada
As suas atividades, a redução do capital mínimo exigido para abrir uma cooperativa e a
criação da sociedade de crédito ao pequeno e microempresdrio são fatores contribuintes
para a expansão das cooperativas de crédito.
Além disso, o processo de globalização financeira, sofrido pelo Brasil desde o inicio
dos anos 90 trouxe como conseqüência o aumento no grau da concentração bancária que
possibilitou a inserção das cooperativas de crédito devido a uma fragilização dos pequenos
Dado extraído do site: http://www.soleis.adv.br/artigocooperativismodecredito.htm
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bancos que acabaram por não atender todas as necessidades do mercado, principalmente
nas regiões interioranas. A expulsão dos pequenos bancos em algumas regiões e a
inexistência de bancos estatais em outras permitiu que as cooperativas de crédito
ganhassem força, principalmente nas pequenas localidades desprovidas de alternativas de
financiamento de crédito.
1.2 Especi fi cação do Problema

0 sistema de crédito cooperativo completou em 2002 seu centenário de existência
no Brasil. Durante esses cem anos de evolução, as cooperativas cresceram e necessitaram
passar por reestruturações.
Diante desse avanço tais instituições sofreram modificações em:
Suas regras de acesso ao Banco Central;
(ii)

Nos serviços que disponibilizam;

(iii)

Na sua composição;

(iv)

No desempenho de suas funções.

A compreensão destas transformações e o novo papel das cooperativas de crédito,
objeto deste estudo, caracterizam o presente trabalho como sendo predominantemente
exploratório, em especial quanto a inexistência de estudos empíricos sobre o tema Sistema
de Crédito Cooperativo, e as perspectivas que surgem para o setor em uma economia com
grande participação de pequenas e médias empresas e de setores informais, assumindo o
tema destacada relevância.
1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral
Realizar um diagnóstico do setor de crédito cooperativo, em termos de sua atuação,
como forma alternativa de financiamento da produção das PME's, e de modo comparativo
ao sistema de bancos comerciais.
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1.3.2 Objetivos Específicos
i. Descrever a legislação vigente com relação à constituição de cooperativas de
crédito;
ii. Investigar os entraves ao crescimento do setor de crédito cooperativo e
mensurar o seu papel;
iii. Avaliar as perspectivas deste setor de crédito frente ao padrão de concorrência
no Sistema Financeiro Brasileiro;
iv. Verificar a importância das cooperativas de crédito para as pequenas e médias
empresas.
1.4 Metodologia
0 desenvolvimento do estudo foi viabilizado através de um levantamento
bibliográfico e alicerçado em livros de economia e referente a temas como
cooperativas e crédito, bem como leituras de trabalhos na área de pesquisa. Além
disso, foram realizadas entrevistas com gerentes de bancos e cooperativas, afim, de
qualificar o trabalho.
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2.

HISTÓRICO

E

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DAS

COOPERATIVAS DE CRÉDITO

Foi na Inglaterra, na cidade de Rochdale, em 24 de outubro de 1844, que surgiu a
primeira cooperativa do mundo, uma cooperativa de consumo, composta por um grupo de
operários e tecelões, onde faziam parte 27 homens e uma mulher2.
Já no Brasil o pioneiro do cooperativismo de crédito foi o Padre Theodor Amstad.
Segundo Schardong (2002), "Amstad tinha como principal objetivo reunir as poupanças das
comunidades imigrantes e coloca-las a serviço do seu próprio desenvolvimento". Foi na
localidade de Linha Imperia1 3 , em Nova Petropolis, em 28 de dezembro de 1902, que surgiu
então, a primeira cooperativa de crédito brasileira. Schardong (2002, p 51) coloca ainda:
"Que impulsionada pela obstinação de seu precursor, a idéia do cooperativismo
de crédito se materializou em mais de 60 instituições espalhadas pelo Rio
Grande do Sul. Constituídas sob a denominação, de "Caixas União Popular
Raiffeisen", essas organizações tornaram-se representativas no financiamento
das atividades das comunidades interioranas colonizadas por imigrantes
europeus, especialmente na década de cinqüenta".

Em Santa Catarina, segundo a OCESC 4, foram os imigrantes italianos estabelecidos
na região do Médio Vale do Itajai, em Rio dos Cedros, então distrito de Blumenau, que
tiveram a idéia de criar uma sociedade de natureza cooperativa para facilitar a
comercialização do fumo que produziam. Assim, a primeira cooperativa catarinense foi
fundada em 27 de maio de 1907, sob o titulo de "Sociedade Cooperativa de Rio dos
Cedros", antiga "Societci Del Tabaco". Seu principal fundador foi André Largura, que após
uma viagem a Europa para negociação do fumo que sua comunidade produzia foi nomeado
cônsul da Itália em Florianópolis pelo príncipe Gherardo Pio de Savoia, que então,
prometeu não se desinteressar pelo assunto. No entanto, tal cooperativa sustentou-se apenas
até o ano de 1951. Já em 1967, no mesmo prédio onde funcionava a Sociedade Cooperativa

2

Dados disponíveis em: http://www.agricultura.gov.brisarc/15.htm
A cooperativa de Linha Imperial, primeira cooperativa de crédito brasileira, surgiu apenas dois anos após a
primeira cooperativa de crédito das Américas, nascida em Quebec no Canadá.
4 Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina.
3
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de Rio dos Cedros, estabeleceu-se a Cooperativa Agricola Mista Vale Unido Ltda
(CAM VU). Já, a cooperativa de crédito pioneira no Estado surgiu apenas em 1932, sob a
denominação de Caixa Rural União Popular do Porto Novo, (hoje município de Itapiranga),
posteriormente, adotando o titulo de Cooperativa de Crédito Rural de Itapiranga Ltda.
As cooperativas, independentes do ramo que atuam operam com certa natureza e
princípios criados em 1844, pelos "Probos Pioneiros de Rochdale". Sao sete os princípios
básicos do cooperativismo, contemplados no seu Estatuto Social constituído por todos os
cooperados. Dentre estes princípios pode-se citar: adesão voluntária e livre, gestão
democrática pelos membros, participação econômica dos membros, autonomia

e

independência, educação, formação e informação, intercooperação e o interesse pela
comunidade.
Ainda assim, as cooperativas atribuíram em seu contexto maior responsabilidade,
dividida em aspectos de acordo com a OCESC (2003) como:
i.

Os deveres dos cooperados, como participar das assembléias e do

sistema operacional, contribuir para o aumento do capital da cooperativa,
aceitar a decisão da maioria e contribuir com o voto nas eleições da
cooperativa.;
Os direitos dos cooperados, como votar e ser votado, participar das
operações da cooperativa, participar da divisão dos resultados no final do
exercício, examinar livros e documentos, convocar assembléias, solicitar
esclarecimentos ao Conselho Administrativo, opinar e defender as suas idéias,
propor medidas de interesse da cooperativa, demitir-se da cooperativa e
receber seu capital;
iii.

Responsabilidade dos dirigentes, como capacitar-se para o exercício da

função de administrador, conduzir os negócios da cooperativa com interesse e
como patrimônio coletivo, conhecer e cumprir a legislação cooperativista,
prestar contas ao quadro social sobre o andamento dos projetos, os negócios
realizados e os resultados obtidos, acatar a decisão da assembléia geral,
estimular a organização do quadro social para facilitar a participação efetiva,
divulgar e estimular a cooperação entre pessoas e conhecer as aspirações e
necessidades dos cooperados;
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iv.

Responsabilidade dos conselheiros fiscais como, aprimorar-se

tecnicamente para o desempenho das suas funções, atuar com elevado espirito
de harmonia e cooperação entre dirigentes, cooperados e colaboradores,
conhecer os objetivos, a missão e a operacionalização da cooperativa,
conhecer as necessidades dos cooperados e as decisões tomadas em
assembléias, verificar com periodicidade recomendada no Estatuto social, o
cumprimento das decisões tomadas pelos dirigentes, dos registros internos, a
ordem na contabilidade e a pontualidade no recebimento de haveres e no
pagamento de obrigações.
Com o desenvolvimento e fortalecimento, as cooperativas se especializaram
enfrentando um processo tanto de integração vertical quanto horizontal. Vertical quando
fala-se no sentido que, a partir deste aprimoramento surgiram os bancos cooperativos ou
cooperativas de terceiro grau. Logo essa organização é interdependente das cooperativas
singulares ou de primeiro grau e das cooperativas de crédito e central ou de segundo grau e
vice-versa. Para uma melhor compreensão do Sistema é importante elucidar as atribuições
das cooperativas de primeiro e segundo graus, confederação e cooperativas de terceiro grau
conforme Schardong (2002).:
i.

Cooperativas de Crédito Singular: atua na captação e empréstimo de

recursos aos associados e atender suas necessidades por produtos e serviços de
natureza bancária, e na promoção da integração com comunidade ou entidades
de sua jurisdição, com observância do padrão cooperativo. As cooperativas de
crédito de primeiro grau podem ser cooperativas de crédito mútuo ou rural;
ii.

Cooperativas Centrais de Crédito: atuam na coordenação de crédito da

jurisdição de suas filiadas e promoção do seu desenvolvimento. São também
encarregados pelo controle e segurança das filiadas, além de responderem pela
capacitação dos recursos humanos das cooperativas singulares filiadas e os
seus próprios. E por último representam institucionalmente o movimento
cooperativo de crédito, no âmbito da jurisdição das suas filiadas;
Federações: são compostas pelo conjunto de cooperativas centrais que
adotam uma postura democrática em relação a ações

e reações das

cooperativas singulares, sempre priorizando os princípios cooperativos.
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iv.

Confederação: atua como zeladora na manutenção dos princípios

doutrinários do cooperativismo e pelos princípios de gestão internos do
Sistema; promove as cooperativas Centrais e empresas do Sistema de
consultoria especializada para execução das suas atividades preponderantes;
promove a avaliação de desempenho e auditoria interna das cooperativas
Centrais

e demais empresas

do Sistema

e

por fim, representa

institucionalmente o movimento cooperativo de crédito, decorrente dos
Sistemas afiliados no âmbito nacional.
v.

Bancos Cooperativos: integrador das Cooperativas Singulares de

Crédito, pertencentes A instituição sistêmica, ao Sistema Bancário Nacional e
Internacional; atua como administrador, em escala, dos recursos financeiros do
Sistema e formula as políticas de gestão financeira, crédito e marketing, além
de desenvolver e administrar produtos e serviços cooperativos. Os bancos
cooperativos, de acordo com o estudo realizado em 2003 pelo Banco Central,
são definidos como: "bancos comerciais ou bancos múltiplos com carteira
comercial, controlados por cooperativas centrais de créditos que devem deter
no mínimo, 51% das ações com direito a voto". Existe dentro da constituição a
obrigatoriedade de sua denominação a expressão "Banco Cooperativo".
Segundo a OCESC (2003), Santa Catarina opera com 308 cooperativas, abrangendo
os ramos: agropecuário, trabalho, transporte especial, consumo, crédito, habitacional,
mineral e saúde, das quais, 294 são singulares, 13 centrais e federações (2° Grau) e 1
confederação (3° Grau). 0 total de cooperados apresenta um número de 464.798, com
14.916 colaboradores diretos (dados de dezembro de 2001). No PIB estadual, as
cooperativas atuam com uma participação de 6%. No que se refere as cooperativas de
crédito especificamente, estas totalizam em Santa Catarina, um total de 64 cooperativas,
onde 61 são singulares e 3 centrais. A participação dos cooperados se reflete em, 105.873
associados, e 708 empregados5 .
Hoje as cooperativas de crédito são responsáveis por aproximadamente 1,94% das
operações de crédito na area bancária do Sistema Financeiro Nacional. Essa participação
desde 1995 sofreu significativos avanços chegando a mais que quadruplicar. Além disso, as
5

Dados da OCESC referente a 31/12/2001.
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registros de novas cooperativas de crédito ou concessões de crédito. Essa baixa perdurou
por cerca de 20 anos havendo em 1990 uma recuperação das cooperativas de crédito.
Dentre as instituições pertencentes ao Sistema Financeiro Nacional , as cooperativas
de crédito foram as mais expressivas em termos de aumento no número de instituições. A
tabela abaixo, resume este fato e demonstra os números fornecidos pelo Banco Central.

Tabela 1: Quantidade de instituições em funcionamento ate 31/12/2002.
Tipo

Bancos múltiplos, comerciais e Caixas

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

2002

246

242

231

217

203

194

192

182

167

Bancos de investimento e agências de fomento

17

17

23

22

22

26

27

29

32

Demais instituições financeiras

146

146

152

157

153

150

149

140

139

Demais instituições autorizadas pelo Bacen

647

594

536

472

435

416

398

373

351

1.056 999

942

868

813

786

766

724

689

Sub total

956 1.015 1.088 1.183 1.235 1.333 1.374

946

980

0

0

Sub total

946

980

956 4.015 1.088 1.186 2.007 2.071 2.089

Administradoras de consórcio

490

462

446

Cooperativas de crédito
Soc. De crédito ao microempreendedor

0

0

433

0

422

3

406

6

404

14

397

26

375

2.492 2.441 2.344 2.316 2.323 2.379 2.411 2.468 2.464

Total

Fonte: Banco Central do Brasil.

Em termos de volume financeiro é claro que as cooperativas de crédito têm sua fatia
no Sistema Financeiro Nacional pouco expressiva, porém, apesar de ainda pequena, esse
crescimento tem se demonstrado significativo. As tabelas 2 e 3 trazem dados referentes à
distribuição de crédito e do patrimônio liquido na área bancária do SFN.
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cooperativas assumem um percentual de 2,38% do patrimônio liquido total, atendendo
cerca de 1,5 milhão de pessoas 6.
Através do gráfico e tabelas abaixo será possível visualizar e compreender melhor a
evolução das cooperativas de crédito dentro do Sistema Financeiro Nacional, elaborados
pelo Banco Central do Brasil. Deste modo, a história da evolução normativa no Brasil,

apresentada pelo Banco Central mostra que:
"0 Brasil se encontrava estruturado em outubro de 2003 com dois bancos
cooperativos, sendo um múltiplo e o outro comercial, quatro confederaçOes, uma
federação, 38 cooperativas centrais e 1.418 cooperativas singulares.. dentre as
cooperativas de crédito singulares, o segmento de cooperativas de crédito mutuo
é majoritário, representando 67% do total de instituições, 32% das cooperativas
singulares são de crédito rural e 1% são cooperativas de livre admissão de
associados".

O gráfico abaixo mostra a evolução do número de cooperativas de crédito no Brasil.
Gráfico 1: Evolução do sistema de crédito cooperativo no Brasil.
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A quebra ocorrida entre os períodos de 1960 a 1970 pode ser explicada pelo fato de
no final do ano de 1961 o Decreto n° 1.503, de 12/11/1962, sobrestou as autorizações e os
6

Dados do Banco Central do Brasil.

Tabela 2: Distribuição do total de operações de crédito na Area bancária do
sistema financeiro em %.
1995

1996

1997

1998

Bancos com controle estrangeiro

5,72

8,64

11,71

14,88 19,75 25,16 31,51 32,77

Bancos privados

31,79 32,74 35,35 30,97 31,66 34,53 42,13 34,72

Bancos públicos

23,46 23,47

CEF

22,63

Banco do Brasil

15,96 10,62 10,97 12,05 10,58 10,95 14,53

Cooperativas de

crédito

Area bancária
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10,3

8,86

1999

8,13

30,93 32,31 28,74

2000

2001

2002

5,12

3,096

5,05

23

7,13

8,32
17,7

0,44

0,53

0,74

0,93

1,14

1,24

1,61

1,94

100

100

100

100

103

100

100

100

Fonte: Banco Central do Brasil.

Tabela 3: Distribuição do total do patrimônio liquido da Area bancária do
Sistema Financeiro Nacional em %.
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Bancos com controle estrangeiro

13,08 10,29 14,29 21,86 25,46 28,31 30,72 36,08

Bancos privados

49,21

Bancos públicos

12,41

12,4

11,49 11,35

11,1

5,66

3,46

4,99

CEF

12,04

8,85

9,09

5,2

3,82

3,9

4,29

Banco do Brasil

11,82 11,87 11,76 10,03

9,73

9,89

8,76

8,53

Cooperativas

1,44

1,27

1,55

1,59

1,8

1,99

2,02

2,38

100

100

100

100

100

100

100

100

Area

de crédito

bancária

55,32 51,82 49,75 46,69 50,33 51,14 43,73

5,42

Fonte: Banco Central do Brasil.
2.1 Bancos Cooperativos

Atualmente no Brasil existem dois bancos cooperativos: Bansicredi e Bancoob. Eles
surgiram com o interesse de cobrir mecanismos operacionais que as cooperativas de crédito
não são capazes de cumprir, ou sejam, não tem acesso. Assim, os bancos cooperativos são

capacitados a administrar fundos de investimentos financeiros, operações de câmbio,
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compensação de cheques e outros papéis. Além disso, as cooperativas de crédito, para
realizarem depósitos A vista tem obrigatoriamente que serem vinculadas a um bancos
cooperativo.
É importante frisar que antes do surgimento dos bancos cooperativos, as
cooperativas de crédito mantinham convênio com o Banco do Brasil S/A para poderem
fornecer talões de cheques, visto que esta era a única instituição bancária pelo qual as
cooperativas podiam manter depósitos voluntários. Diante disso, Meinen et al (2003, p 72),
coloca esse critério como: "um monopólio extraordinariamente oneroso e iníquo para os
propósitos das cooperativas de crédito".
Ainda de acordo com Meinen et al (2003, p 77), os bancos cooperativos possuem
como obrigações:
"Entre os premissivos operacionais dos bancos cooperativos está justamente o de
firmar convênio de prestação de serviços com cooperativas de crédito. Com tal
autorização, e considerando que os bancos cooperativos desde logo tiveram
liberado acesso ao serviço de Compe e i conta Reserva Bancária, a primeira
providência foi a de conveniar com as cooperativas de crédito (acionistas)
visando a sua integração i compensação de cheques e a utilização da Reserva
Bancária (por onde transitam diferentes débitos e créditos de interesse das
cooperativas no seu relacionamento com entidades e órgãos governamentais).
Esse pacto, de caráter genuinamente negocial, assegura as conveniadas
(cooperativas de crédito) menor custo neste serviço; maior agilidade no
fornecimento das posições de compensação (trocas de cheques e outros
documentos compensáveis) e otimização das receitas sobre os recursos ociosos".

2.2 Cooperativas Centrais de Crédito
As cooperativas centrais de crédito por sua finalidade oferecem a supervisão e
auditoria nas cooperativas a elas filiadas, sendo enviados ao Banco Central os devidos
relatórios elaborados pelas centrais com as informações relevantes ao exercício da
cooperativa de crédito. Dentro do estatuto das cooperativas centrais de crédito devem estar
previstas, correções para situações anormais que possam resultar em infrações ou acarretar
um aumento do risco da instituição pelo qual ela presta seus serviços.
De acordo com as normas do Banco Central as cooperativas centrais de crédito
devem prestar funções como:
I - supervisionar o funcionamento de suas filiadas, com vistas ao cumprimento
da legislação e regulamentação em vigor e das normas próprias do sistema
associado;
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II - assegurar o cumprimento da regulamentação referente A implementação do
sistema de controles internos de suas filiadas;
III - promover a formação e a capacitação permanente dos membros de órgãos
estatutários, gerentes e associados de cooperativas filiadas, bem como de seus
próprios supervisores e auditores;
IV - realizar auditoria de demonstrações financeiras das filiadas, inclusive notas
explicativas exigidas pelas normas legais e regulamentares em vigor, podendo,
para tanto, examinar livros e registros de contabilidade e outros documentos,
observando-se a seguinte freqüência:
• demonstrações relativas As datas-base de 30 de junho e de 31 de dezembro, no caso
de cooperativas de pequenos empresários, microempresários e
microempreendedores e de cooperativas de livre admissão de associados;
• demonstrações relativas ao encerramento do exercício social, no caso das demais
cooperativas singulares filiadas.
Da mesma forma, foi reforçado o papel institucional das centrais com vistas A
coordenação e supervisão do sistema cooperativo, introduzindo-se algumas
facilidades para as cooperativas singulares de profissionais autônomos, de
atividade profissional definida (médico, pedreiro, advogado) e cooperativa de
crédito rural a elas filiadas, em relação As não filiadas, tais como:
• dispensa da obrigatoriedade de se submeterem A realização de auditoria
independente, visto que contam com a supervisão de uma cooperativa central;
• redução de cerca de 30% (trinta por cento) sobre os valores mínimos estipulados
para capital e PR, bem como ampliação de um ano no prazo para atingir os
valores mínimos de PR;
• limite de concentração de risco por cliente de 10% (dez por cento) do PR, enquanto
as não filiadas a centrais tem o limite de 5% (cinco por cento) do PR.
• possibilidade de maior alavancagem em suas operações, na medida em que o
Patrimônio Liquido Exigido (PLE) das cooperativas filiadas é de 11% do total
do Ativo Ponderado pelo Risco, enquanto as cooperativas não filiadas têm uma
exigência de 15% (Circular 3.196, de 17.7.03).
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2.3 Cooperativas de Crédito e suas Modalidades
As cooperativas de crédito de acordo com a OCESC, são compostas por
cooperativas de crédito rural ou urbano, cuja denominação deve ser: Cooperativa de
Crédito Rural, ou Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo.
2.3.1 Cooperativas de Crédito Rural'
0 crédito rural nasceu destinado principalmente para o fortalecimento do pequeno e
médio agricultor. Para Castro (1984), desde 1949, a política agrícola do pais já reconhecia
a importância do crédito como instrumento de fomento e transformação da agricultura e do
meio rural. No entanto, com o passar do tempo e desenvolvimento, este crédito ganhou o
papel basicamente de propulsor e dinamizador do padrão tecnológico da agricultura. A
partir dai, a agricultura passou a estabelecer padrões de modernização e organização do
crédito.
De acordo com Búrigo, a questão que conta neste momento é a de como organizar o
crédito e o micro-crédito, para que estes se tornem ferramentas apropriadas para a mudança
ou, a de como construir (novos) programas de crédito, que não repitam os erros e os
procedimentos socialmente pouco eficazes do período da modernização, e que atenda a
população rural de forma mais justa e ambientalmente equilibrada
Porém, foi apenas em 1967 que ocorreu a institucionalização do crédito, com a
criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que por sua vez, impulsionou ainda
mais a modernização tecnológica na agricultura, onde em , 1970, foi destinado a agricultura
um valor de 30 bilhões de dólares8 . Durante todo período, que abrange a criação do SNCR,
até o inicio da década de 80, o crédito rural já era citado como parte do projeto de
desenvolvimento do pais introduzido em projetos como, o Plano de Metas (1956 - 1960), o
Plano Trienal (1963 -1965) e no Plano de Ação Econômica do Governo - Paeg (19641966). Búrigo coloca ainda, que as instituições que atuavam na extensão e crédito rural
neste período eram coordenadas pela Abcar (Associação Brasileira de Crédito e Assistência
Rural) e suas estruturas estaduais, como a Acaresc (Sta. Catarina) e Acarpa (Parana), etc..
Especificamente para coordenar as aches do crédito foi criado a Concred (Comissão
7

As cooperativas de crédito rural são entendidas também como cooperativas do tipo III.
Disponível em: www.maurolemes.hmig.com.bricooperativarural. htm
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Nacional de Crédito Rural) e os recursos empregados para os empréstimos no crédito rural
eram originários do Tesouro Nacional e a exigibilidade bancária (depósitos a vista). 0
gerenciador oficial do programa ficou sob o titulo do Banco do Brasil, cujo, possuía vinculo
com o Tesouro Nacional através de uma conta denominada "conta movimento".
Assim os objetivos do crédito rural foram definidos pelo Manual de Crédito Rural
(MCR) como :
i.

Estimular aos investimentos rurais e à comercialização;

ii.

Proporcionar o custeio e a comercialização dos produtos agropecuários;

iii.

Fortalecer o setor rural, especialmente os pequenos e médios produtores;

iv.

Incentivar os métodos racionais no sistema de produção para aumento da

produtividade, do padrão de vida e a defesa do solo.
Já em 1980, o setor passa por uma crise, devido a desfavorável conjuntura
macroeconômica percebida na época, marcada pela crise fiscal acentuada pelas condições
externas que se apresentavam desfavoráveis, como por exemplo, redução do volume de
crédito e de subsídios ao crédito. Tal crise persistiu até 1986/87, quando a partir da
instituição da Nova República e Plano Cruzado passou a apresentar sinais de
restabelecimento. No ano seguinte, 1988 ocorre uma mudança no rumo do crédito rural,
onde este, que antes era subsidiado perde espaço para políticas de preços mínimos. Búrigo
coloca também que, o crédito rural passa a ser incorporado ao orçamento geral da Nação,
fazendo com que a sua liberação necessitasse agora de negociações e acordos entre o
Executivo e o Legislativo. 0 setor procura alternativas para o financiamento da agricultura,
que tinha perdido suas fontes principais, como a conta movimento do Banco do Brasil e os
depósitos à vista (que são drasticamente reduzidos com a elevação da inflação). Numa
tentativa de atacar o problema de falta de verbas, em 1986 é lançado a Poupança Verde e,
em 1988, os Fundos Constitucionais de Desenvolvimento Regional. Essas fontes
posteriormente, se mostraram incapazes de manter os mesmos níveis de recursos antes
aplicados.
De acordo com o Bacen,
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"As cooperativas de crédito agrícola se destinavam i propagação do crédito
entre produtores rurais. Na falta de maiores detalhes referentes detalhes
referentes a essa categoria, o Ministério da Agricultura baixou a Portaria 26, de
29 de agosto de 1938, posteriormente alterada pela Portaria 191, de 6 de
fevereiro de 1958, estabelecendo, dentre outras coisas, a obrigatoriedade de
constar a expressão "agrícola" na denominação e de terem, no mínimo,
permanentemente, 60% de agricultores em seus quadro social. A Portaria 1.098,
de 11 de dezembro de 1961 alterou parcialmente as citadas normas, passando a
exigir que as cooperativas de créditos agrícolas e as agrícolas mistas com seção
de crédito somente admitissem is operações de crédito agrícola ou para
aplicação de atividades agrícolas pelo menos 70% do valor de seus
empréstimos".

0 Banco Central enquadra as cooperativas de crédito rural como cooperativas que
desenvolvem atividades agrícolas, pecuárias ou extrativas, ou ainda, se dediquem a
operações de captura e transformação de pescado.
Para essas cooperativas, não é exigido um capital mínimo, apenas estas devem
enquadrar-se em normas como: a subdivisão do capital social em quotas-partes, cujo valor
unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo vigente no pais; nenhum
associado poderá subscrever mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes; poderão
incidir juros de até 12% ao ano, sobre a parte integralizada; o pagamento das quotas-partes
poderá ser realizado mediante prestações periódicas, e no a cooperativa deverá ter em sua
fase de abertura no mínimo 20 associados.
2.3.2 Cooperativas de Crédito Mútuo
As cooperativas de crédito mútuo se constituem a partir da organização de um grupo
de pessoas físicas, com atividade em comum ou uma categoria profissional em comum, ou
jurídicas sem fins lucrativos. Uma outra forma de cooperativa de crédito mútuo são as
cooperativas do tipo Luzatti 9.
Essas cooperativas eram compostas por qualquer pessoa física que tivesse a
intenção de participar da atividade de crédito cooperativo. No entanto, essas cooperativas

Essas cooperativas surgiram em 21 de novembro de 1966, sob o Decreto-Lei 59, que deu abertura ao
nascimento de cooperativas de crédito autônomas, as então existentes cooperativas Luzzatti.

9
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perderam a permissão de atuarem no Sistema Financeiro Nacional, em 11 de março de
1992, pelas amplas reclamações dos bancos comerciais que alegavam que se fossem
necessárias movimentações financeiras sem um objetivo comum, no caso das cooperativas
de crédito a atividade que desenvolvem, que essas pessoas utilizassem os bancos. Assim a
FEBRABAN recorreu ao Banco Central pedindo a inatividade do funcionamento das
cooperativas Luzatti.
Entretanto, em 25 de junho de 2003, as cooperativas Luzzati voltaram a estabelecerse dentro do Sistema Financeiro Nacional, mas apenas em localidades com menos de 100
mil habitantes e com a obrigatoriedade de filiar-se a uma cooperativa central de crédito.
0 quadro de associados das cooperativas de crédito mútuo depende principalmente
do tipo de atividade a ela enquadrada. Assim, as cooperativas de crédito mútuo podem ser
classificadas de acordo com o Banco Central como:
Cooperativas de Crédito Mútuo de Empregados, ou cooperativas do
tipo I: onde predomina trabalhadores autônomos, ou seja, sem vinculo
com entidades públicas e privadas, ou determinado conglomerado
econômico;
ii.

Cooperativas de Atividade Profissional, ou cooperativas do tipo 11:
exercida por pessoas físicas associadas, ou atividade profissional
especifica, ou conjunto definido de profissões ou atividades cujos
objetos sejam idênticos.
Cooperativas de Crédito Mútuo de Empreendedores, ou cooperativas
do Tipo IV: composta por pequenos e microempresdrios;

iv.

Cooperativas de Crédito Mútuo com Livre Admissão de Associados,
ou cooperativas do tipo V: onde o quadro social é delimitado apenas
em função da Area geográfica. Um exemplo é as cooperativas Luzzati,
podendo atuar numa delimitação habitacional de no máximo cem mil
habitantes.

Os tipos de cooperativas acima especificados podem sofrer fusões ou incorporações
desde que haja a aprovação do Banco Central para a adoção de tais medidas.
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2.4 Formação das Cooperativas de Crédito e Sua Posição Dentro do Sistema
Financeiro Nacional

0 fato das cooperativas de crédito terem ganhado espaço pelo seu papel
desempenhado fez surgir três conceitos a respeito dessas cooperativas que são importantes
serem explanados. Esses conceitos são entendidos como o conceito doutrinário, o conceito
jurídico, e o conceito econômico.

i.

0 conceito doutrinário segundo Schardong (2002), define o sistema de

crédito cooperativo como uma instituição. Conforme Franke apud Schardong,
"uma instituição é uma idéia de obra ou da empresa que se realiza e perdura
juridicamente em um meio social...". Essa instituição perdura no
amadurecimento de uma idéia comum que manifesta-se entre os membros do
corpo social e seus órgãos diretores.
ii.

0 conceito jurídico atribui que a partir da formação de uma organização

sistêmica entre os cooperados já existem direitos e deveres das partes. Diante
disso, surge a responsabilidade jurídica da organização.
iii.

0 conceito econômico dita que com o surgimento das cooperativas

singulares com o objetivo de fortalecer certa atividade comum, também sofre
contração com o aprimoramento tecnológico e a concentração de instituições
societárias. Dessa forma as cooperativas singulares para manterem-se no
mercado recorreram a integralização vertical por meio das cooperativas de
crédito que por sua vez recorreram aos bancos cooperativos. Para Schardong
(2002) essa integralização foi uma forma de garantir a escala necessária para
viabilidade econômica das atividades da cooperativa.
Dentro do Sistema Financeiro Nacional, as cooperativas de crédito encontram-se de
acordo com a hierarquia do próprio Sistema dentro das Instituições Monetárias. A figura
abaixo ilustra melhor como é composto o Sistema Financeiro Nacional.
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Figura 1: Sistema Financeiro Nacional

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

SISTEMA NORMATIVO

BANCO CENTRAL
C.V.M.
SUSEPE
S.P.C.

SUBSISTEMA OPERACIONAL

AGENTES ESPECIAIS:
- BANCO DO BRASIL
- B.N.D.E.S
- CAIXA FEDERAL

INSITUIÇÕES MONETÁRIAS
Bancos Comerciais
Bancos Múltiplos c/c Cart. Com .
Caixa Federal
Cooperativas de Crédito

INSITUIÇÕES NA() MONETÁRIAS
Bancos de Investimento
Bancos de Desenvolvimento
Sociedades de Créd. Fin. e Invest.
Sociedades de Créd. Imobiliário
Associação de Poupança e Emp.
DEMAIS INSITUIÇOES FINANCEIRAS
Bolsa de Mercadorias e Futuros
Bolsa de Valores
Sociedade Corretora de T.V.M.
Sociedade Distribuidora de T.V.M.
Sociedade de Arrend. Mercantil
SIST. DE PREVIDÊNCIA E SEGUROS
Entidades Fechadas de Prey. Priv.
Entidades Abertas de Prey. Priv.
Sociedades Seguradoras
Sociedades de Capitalização
Soc. Adm. de Fundos de Saúde
ADM. DE REC. DE TERC.
Fundos Mútuos
Clubes de Investimento
Carteiras Administradas
Administradoras de Consórcio

Fonte: Modelo adaptado de Fortuna (1997,
p.29) apud Schardong.
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Como qualquer outra instituição financeira, as cooperativas de crédito seguem um
esquema que dispõe das seguintes condições: assembléias gerais, ata das assembléias e
estatuto social.
De acordo com o Bacen (2003), a assembléia geral é realizada pelos sócios
fundadores da cooperativa e se classifica em assembléias ordinárias e extraordinárias.
Assembléia geral ordinária quando realiza-se anualmente, nos três primeiros meses
seguidos do término do exercício social, que normalmente acontece no último dia útil do
ano. Essa assembléia trata de assuntos como a prestação de contas da instituição
cooperativa, destino das sobras ou rateio das perdas, eleição para os novos membros do
órgão estatutário, ancoragem de honorários e gratificações e outros assuntos que venham a
ser do interesse de todos os cooperados.
As assembléias gerais extraordinárias, podem ser realizadas sempre que surgirem
assuntos de interesse social, deliberando qualquer tipo de argumento. Assim, compete a
assembléia geral extraordinária, assuntos como: a reforma estatutária; a fusão, incorporação
ou desmembramento de sociedades cooperativas; mudança do objeto da sociedade

e

dissolução voluntária de sociedade.
Um estudo realizado pelo Bacen (2003), coloca que o Estatuto Social das
cooperativas de crédito deve conter: a denominação, sede, prazo de duração, área de ação,
objeto de sociedade, a fixação do exercício social e datas de levantamento dos balanços
gerais, além dos direitos e deveres dos associados, bem como, categoria de admissão,
demissão, eliminação e exclusão da sociedade, o capital mínimo exigido, assim como o
valor da quota-parte de cada associado. Consta ainda no estatuto social a maneira de como
deverão ser efetuados as repartições das sobras, ou o rateio do prejuízo das cooperativas, a
maneira de como seve ser administrada e fiscalizada a instituição, além das formalidades de
convocação das assembléias e a vedação do direito ao voto. Os itens acima são os mais
importantes dentre vários que constam na integra do estatuto social da cooperativa de
crédito.
No que se refere a integralização do capital o estudo realizado pelo Banco Central
(2003) assume que: "o capital social das sociedades cooperativas é divido em quotas-parte,
cujo o valor unitário não pode ser superior ao maior salário mínimo vigente no pais." Onde,

32
"nenhum associados poderá subscrever mais de 1/3 do total das quotas-partes." Logo,
deverá ser integralizado no ato 50% do capital subscrito, e o restante poderá ser
integralizado no prazo de uma ano a partir da data de publicação no Diário Oficial.
Como foram acima citados, as questões de fusões, incorporações

e

desmembramentos de sociedades cooperativas também são discu'zidos no estatuto social.
um item comum, porém, delicado e por isso a importância de sua elucidação.
No caso das fusões, o procedimento e a idéia geral são as mesmas aplicadas as
empresas privadas, onde, duas ou mais cooperativas de crédito se unem, agregando seus
associados e seus patrimônios. Os direitos e obrigações também são somados a nova
sociedade. A partir do momento que ocorreu a fusão, as sociedades anteriormente
existentes passam a não permanecer mais no mercado.
As incorporações são apenas semelhantes As fusões, cujo, a grande diferença é que
na incorporação uma sociedade cooperativa absorve o patrimônio e os associados,
assumindo assim, as obrigações e direitos de outra, ou outras cooperativas. Já os
desmembramentos, caracterizam-se de acordo com o Banco Central (2003) como "um
processo, pelo qual, a sociedade cooperativa poderá desmembrar-se em tantas sociedades
quanto desejar ou forem necessárias, para atender aos interesses de seus associados."
Existe também a possibilidade do Banco Central cancelar a autorização do
funcionamento de cooperativas de crédito, através de medidas que a instituição assume
como cabíveis na esfera de sua competência. Episódios como a inatividade operacional,
localização da cooperativa de crédito em endereço diferente ao informado no Bacen,
interrupção por mais de quatro meses no envio de demonstrativos financeiros para o Banco
Central e descumprimento nos prazos para inicio das atividades são contribuintes para o
processo de cancelamento da autorização do funcionamento da cooperativa de crédito.
0 Banco Central argumenta ainda que: "as cooperativas de crédito devem observar
os seguintes limites mínimos, em relação ao capital integralizado ao patrimônio de
referencia na forma de regulamentação em vigor." Assim, existem definições para a
formação do capital mínimo de cooperativas centrais, singulares filiadas a centrais,
cooperativas do tipo Luzzatti com população inferior a cem mil habitantes e cooperativas
singulares de pequeno e micro empresários, e cooperativas de crédito mútuo com livre
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admissão de associados de acordo com a atuação da área geográfica. Assim o capital de tais
cooperativas tem como parâmetro os seguintes números:
Cooperativas centrais necessitam integralizar R$ 60.000,00 na data de
abertura da instituição. Seu patrimônio de referencia (PR) deverá ser
estimado em R$ 150.000,00, após três anos de funcionamento e R$
300.000,00 após cinco anos.
ii.

Cooperativas Singulares filiadas l° a centrais (como por exemplo o
Sicredi), enquadradas nas atividades de micro e pequenos empresários,
assim como, as cooperativas de livre admissão de associados dependem
de um capital mínimo exigido de R$ 3.000,00 na sua data de abertura.
Seu PR fica estimado para o terceiro ano de atividade em R$
30.000,00 e R$ 60.000,00, após cinco anos de exercício.

iii.

Para as cooperativas do tipo Luzzzati, cujo depende de uma população
inferior a cem mil habitantes, há a necessidade de integralizar um
capital inicial de R$ 10.000,00. Após dois anos da data de abertura o
PR deverá constar em R$ 60.000,00 e depois de quatro anos o mesmo
exige um capital de R$ 120.000,00.

iv.

Cooperativas de crédito mútuo de livre admissão de associados, cujo,
população seja de regido metropolitana e que ultrapasse cem mil
habitantes necessita de um PR de R$ 6.000.000,00. Caso o município
não pertença a nenhuma regido metropolitana o PR exigido é de R$
3.000.000,00;

v.

Cooperativas singulares não filiadas a centrais dependem de um capital
mínimo exigido de R$ 4.300,00, no inicio de seu exercício, onde o seu
PR deverá ser de R$ 43.000,00 com dois anos de atividade e de R$
86.000,00 depois de quatro anos de funcionamento. É importante
salientar que essa norma abre exceção ao se tratar de cooperativas de
crédito estabelecidas na regido Nordeste, onde, aplica-se uma redução
de 50% aos limites mínimos do PR.

I° A filiação ou desfiliação da cooperativa singular de sua central deverá ser deliberada em assembléia geral
realizada pela própria cooperativa singular.
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2.5 Cooperativas de Crédito de Acordo com a Legislação
Independente do ramo cooperativo adotado, toda cooperativa após a formação de
seu quadro social deve-se preocupar com os aspectos legais regidos no cooperativismo
brasileiro. Desde a adoção do sistema republicano no Brasil, que o governo demonstra
interesse na organização das cooperativas. Assim, foi em 1907, que a legislação
cooperativa foi genuinamente aplicada, com o Decreto n° 1.637. Porém, sua consistência
comprovou-se apenas em 1932, com a promulgação do Decreto n° 22.239. Hoje as
cooperativas de crédito estão regidas pelas Leis TVs 10.406, de 10/01/2002, 5.764, de
16/12/1971 e 4.595, de 31/12/1964 regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional e
pelo Banco Central.
De acordo com a OCESC, o Decreto-Lei n° 59/1966 define a Política Nacional de
Cooperativismo e modifica as legislaçeies anteriores e, regulamentado pelo Decreto n°
60.597/1967 cria o Conselho Nacional de Cooperativismo — CNC.
Entretanto, foi através da promulgação da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de
1971, com a finalidade de definir a Política Nacional do Cooperativismo, que passou a ser
regido o Regime Jurídico das cooperativas. 0 artigo 5° desta mesma Lei é categórico ao
colocar que independente da finalidade da cooperativa sua formação deverá ser societária.
Após a criação do regime Jurídico, o Estado passou a acompanhar o desenvolvimento das
cooperativas por meio de órgãos criados especificamente para coordenar e tutelar o Sistema
Cooperativo. Logo, em 1988, após a realização do X Congresso Cooperativo, a constituição
foi alterada concedendo autonomia a todo Sistema Cooperativo Brasileiro. Tal autonomia
fundamentou-se em bases como: educação, comunicação, capacitação, participação,
organização, integração, autonomia, revisão (auditoria) e autocontrole das cooperativas.
Meinen et al (2002 p. 66), cita que,
"Toda cooperativa, inclusive as de crédito, devem apresentar em sua
denominação social a expressão cooperativa e limitada, limitada por ser uma
sociedade dividida por quotas. A declaração cooperativa deu-se por legal com a
Lei 5.764/71 e limitada tornou-se obrigatória após a institucionalização do
Decreto 3.708/19. Contudo, este é assunto bastante polemico devido tal decreto
estabelecer a obrigatoriedade da expressão "limitada", que por definição própria
nada tem haver com cooperativismo".
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Fora à expressão limitada, encontra-se os bancos cooperativos cuja denominação é
dada por Sociedade Anônima. Este por fim, não se enquadra diante da legislação no grupo
econômico previsto no artigo 271 da Lei no 6.404/76 com o seguinte principio:
Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no
Registro do Comércio, de sede da sociedade de comando, dos seguintes
documentos:
i.

Convenção de constituição do grupo;

ii.

Atas das assembléias gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de

todas as sociedades que tiveram aprovado a constituição do grupo;
Declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a
sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são
titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que
asseguram controle da sociedade filiada.
Foi a partir da Resolução n° 2.193/95 alterada pela n ° 2.788, de 30 de novembro de
2000, do Conselho Monetário Nacional, que emergiram os bancos cooperativos. Esses por
sua vez, possuem autorização a interagirem operacionalmente no mercado financeiro.
Mesmo, as cooperativas de crédito apresentando um quadro constitucional e legal a
própria legislação cria obstáculos para sua fomentação. Esses obstáculos podem são citados
por Meinen et al (2002 p. 68) como:
"A obstaculização sistemática do acesso, pelas cooperativas de crédito, a
recursos oficiais geridos pela União ou administração sob seu comando (FAT
FCO e outros que visem a fomentar o desenvolvimento nos setores rurais e
urbanos). Outra barreira imposta é a imposição do veto ao art. 18 do Estatuto da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, cujo dispositivo autorizava as
entidades do setor a organizar-se em cooperativas de crédito para, em regime de
mutualismo (quem tem empresa para quem não tem), resolver ou mesmo
amenizar o problema da desassistência crediticia ao setor".

Ainda no que refere-se aos obstáculos impostos as cooperativas de crédito é
permitido citar:
i.

Manifestações de desinteresse ou simples omissões por parte da União e

de alguns estados e municípios quanto a firmatura de contratos e convênios de
prestação de serviços com as sociedades cooperativas;
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ii.

Negativas de alguns municípios em operar com as cooperativas de

credito, sob a alegação de que o relacionamento, mesmo havendo respaldado
em lei municipal, se poderia dar exclusivamente com bancos oficiais federais.
Por basear-se no principio da auto-gestão, fica sob a responsabilidade do associado
o nascimento e o esgotamento, seja por motivos fraudulentos e ou inescrupulosos, da
cooperativa de crédito, também como cabe aos cooperados decidir em assembléia a divisão
dos resultados positivos ou a reposição das perdas sofridas pela cooperativa.
Ainda de acordo com a legislação cooperativista, uma cooperativa de crédito para
emergir-se dentro dos parâmetros da legalidade deve no mínimo conter 20 associados. JA a
formação das cooperativas centrais, ou federações cooperativas depende de no mínimo esta
ter em sua constituição três cooperativas singulares de crédito. E por último para que um
Banco Cooperativo, ou Confederação de Cooperativas esteja corretamente implementado,
deve este conter em sua formação pelo menos três cooperativas de crédito ou cooperativas
centrais de crédito.
Segundo um estudo realizado pela Diretoria de Normas e Organização do Sistema
Financeiro e pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central
do Brasil em 2000, atualizado em 2003, as cooperativas de crédito após a homologação do
mesmo podem operar respeitando os seguintes atos societários por elas deliberados:
1.

A eleição para a constituição do órgão de administração e do
Conselho Fiscal;
A reforma do Estatuto Social;
Mudança do objeto social;

iv.

Fusão, incorporação ou desmembramento das cooperativas de
crédito;

v.

Dissolução da sociedade e nomeação do liquidante e dos fiscais;

vi.

Extinção da sociedade.

0 comprometimento das cooperativas, sejam elas, singulares, centrais ou bancos
cooperativos junto a legislação além de padronizar e enquadrar o sistema dentro das normas
do Sistema Financeiro Nacional agrega ainda maior credibilidade e confiabilidade neste
segmento que por sua vez apresenta-se cada vez mais fortalecido e promissor.
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Os principais comandos legais para as cooperativas de crédito são: Lei n° 5764 11 de
16/12/71, Lei n° 4595/64 12, Resolução 2771/2000 13, Lei no 6024/74 14, Lei n° 7492/86 15, Lei
n° 9613/98 16, Resolução 2554/98 17 Resolução n° 2025/93 18 e 2747/00, Resolução n°
2682/99 19, Resolução n° 2099/94 alterada pela Resolução n° 2693/00 20 .
De modo geral, a legislação das cooperativas, da mesma forma que apóia tais
instituições, também as respalda, principalmente quando diz respeito ao teto permitido para
a concessão de empréstimo para seus cooperados.
Um importante detalhe a ser colocado, é o de que mesmo as cooperativas de crédito
podendo emprestar uma fatia menor do seu patrimônio liquido quando comparado aos
bancos, é de que essas instituições oferecem facilidades na concessão de crédito. Esse fator
promove uma aproximação das cooperativas de crédito junto As pequenas e médias
empresas. Diante de tal contexto o próximo capitulo procurará elucidar essas questões,
referentes As cooperativas de crédito e PME's.

11 Define as formas de constituição e funcionamento das cooperativas, seu objetivo, natureza juridica,
constituição e gênero de serviço.
12 Autoriza as cooperativas de crédito a funcionarem como instituições financeiras.
13 Aprova o anexo que regulamenta a constituição e funcionamento das cooperativas de crédito.
14 Liquidação das instituições financeiras.
IS Define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
16 Combate a ilícitos cambiais financeiros.
17 Controles internos das instituições financeiras.
18 Abertura, manutenção e encerramento de contas bancárias.
19 Critérios de classificação das operações de crédito.
20 Limites com base no Acordo da Basiléia.
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3. 0 SISTEMA COOPERATIVO DE CRÉDITO E AS PEQUENAS E

MÉDIAS EMPRESAS
Uma alternativa para o apoio ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas 6,
sem dúvida, a oferta de crédito em volumes adequados a baixas taxas, menores do que
aquelas de mercado, uma vez que as PME's possuem pouca liquidez interna para investir
com recursos próprios.
Diante desse contexto, o presente capitulo busca apresentar o conceito da
intermediação financeira e discutir o papel das cooperativas de crédito, como uma forma de
segmentação de mercado, mostrando os fatores que levam as mesmas a financiar a
produção de PME'S.
3.1 0 Papel da Intermediação Financeira

Com o crescimento das economias, onde muitos agentes poupam e outros investem,
os desajustes entre os níveis de poupança e investimento tomaram-se bastante aparentes.
Além desses desajustes, os interesses em comum apresentados por poupadores

e

investidores efetivaram a presença da atividade de intermediação financeira que de acordo
com Assaf (2001) surgiu como uma forma de corrigir o desequilíbrio entre o nível de
poupança e investimento de uma economia.
Todo esse processo explica a necessidade de uma maior diversificação no papel da
intermediação financeira, onde as cooperativas de crédito aparecem como mais uma
alternativa de viabilizar o crescimento e desenvolvimento econômico dentro do Sistema
Financeiro Nacional, principalmente ao se tratar das PME'S, que para nascerem e se
estabelecerem no mercado encontraram nas cooperativas de crédito uma forma de captar
recursos para financiar sua produção.
Assaf (2001 p. 30) admite ainda que:
"os recursos da economia são movimentados no mercado, em sua maior parte,
por intermediários financeiros, que trabalham de forma especializada e voltados
para entrosar, expectativas e interesses de agentes econômicos com capacidade
de poupança com os tomadores de recursos. Essa intermediação se processa pela
colocação de títulos e valores econômicos no mercado por meio de instituições,
como bancos, caixas econômicas, fundos de pensão, entre outras".
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A necessidade de crédito assumida pelos investidores, ou pela parte deficitária, é
coberta pelos empréstimos realizados pelos poupadores. Os poupadores emitem ativos
financeiros através de instituições como bancos, cooperativas de crédito e as instituições
delegadas pelo Sistema Financeiro Nacional como fornecedoras de crédito, por meio de
formalizações contratuais, que estabelecem condições básicas para essas operações. Além
disso, essas instituições têm a obrigatoriedade de fornecerem garantias, prazos de resgate,
bem como, cobrarem encargos financeiros para a viabilização das operações de crédito.
3.2 Cooperativas de Crédito como Forma de Financiamento da Produção de
PME'S
Foi após a abertura comercial acentuada e a respectiva internacionalização
financeira experimentada pelo Brasil, a partir dos anos 90, principalmente após 1994, com a
introdução do Plano Real, que as cooperativas de crédito encontraram o caminho para sua
ascensão e fortalecimento.
Além disso, é possível perceber o desvio da função econômica dos bancos
comerciais, que diversificaram suas atividades como, por exemplo, ficarem atrelados aos
títulos do governo, o que lhes proporciona ganhos consideráveis, preocupando-se menos
em atender as necessidades de crédito apresentadas pelas pequenas e médias empresas.
Surge então, uma falha de mercado na alocação e captação de recursos financeiros. Essa
lacuna aberta pelos bancos viabilizou as cooperativas de crédito a participarem deste papel
institucional, ou seja, segmentando o mercado de forma a contribuir na função econômica
de captação e destinação dos recursos.
Outro fator contribuinte para o crescimento e fortalecimento das cooperativas de
crédito é a dificuldade encontrada pelas PME's na concessão de crédito através da
burocracia imposta pelos bancos. Esta barreira abre caminho para uma alternativa que vem
sendo cada vez mais explorada por essas empresas: as cooperativas de crédito como
alternativa de financiamento da produção.
A falta de crédito disponibilizado para as PME's , assim como, os altos custos
enfrentados pela sua concessão podem ser explicados pela instabilidade do cenário
macroeconômico brasileiro, com exceção de alguns períodos, e pela inexistência de uma
cultura de crédito. Como no Brasil, a figura do devedor não é bem vista devido aos altos
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indices de inadimplência, a concessão do crédito pelas instituições financeiras,
principalmente pelos bancos comerciais, torna-se muito caro, em consideração as altas
taxas de juros.
Assim, as taxas de juros dos bancos comerciais, são consideradas mais altas pelo
fato de que essas instituições não possuem um conhecimento profundo de seus clientes.
Esse tipo de obstáculos é conhecido como assimetria de informações, que por sua vez,
amplia a questão da seleção adversa 21 e risco mora1 22.
De acordo com Loyola apud Schardong (2002), a solução do problema da falta de
crédito para as PME's somente ocorrerá quando suas causas fundamentais forem
enfrentadas com políticas governamentais adequadas, tarefa em que o setor privado tem
papel indispensável a desempenhar. 0 autor ainda afirma que um dos instrumentos mais
efetivos para enfrentar a escassez do crédito para as PME's, incluídos os produtores e
empresários rurais, os operários e os trabalhadores autônomos, é o desenvolvimento do
sistema de cooperativas de crédito.
As cooperativas de crédito por sua vez, abrem caminhos a uma intermediação
financeira com riscos menores por motivos como: um conhecimento mais profundo dos
seus associados, por participar mais efetivamente na atividade diária de seus cooperados,
visto que, estes operam com uma atividade comum, o que possibilita uma redução na
formação do risco. Para Loyola apud Schardong (2002), o fato de uma cooperativa atuar ao
longo de uma cadeia produtiva minimiza os risco devido A aceitação de garantias de
créditos gerados entre fornecedores, produtores e comerciantes de um determinado produto
ou serviço. Logo, o espirito cooperativista quem tem em sua finalidade a solidariedade
juntamente com o acesso As informações dos cooperados aumenta o custo moral da
inadimplência, devido ao maior cumprimento das obrigações do cooperado em honrar seus
compromissos.
Entretanto, o fato das cooperativas de crédito atuarem especificamente com apenas
uma atividade, ou seja, por não poderem diversificar seu portfilio, aumenta sua fragilidade
quando a conjuntura apresenta-se menos favorável. Outra desvantagem das cooperativas é o

21

De acordo com Varian (1994, p 655) a seleção adversa se refere h. situação onde um lado do mercado não
pode observar o "tipo" ou qualidade de bens no outro mercado.
22
Para Varian (1994, p 655) o risco moral descreve a situação de que um lado do mercado não podeobservar

as ações do outro.
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fato das restrições impostas ao aproveitamento de suas economias de escala devido a
legislação permitir que tais instituições emprestem apenas 10% de seu patrimônio liquido.
Uma forma de amenizar essas adversidades foi o estabelecimento dos bancos cooperativos,
também conhecidos como cooperativas de terceiro grau, que atuam com as mesmas
atividades exercidas pelos bancos comerciais e auxiliam a inserção das cooperativas de
crédito no mercado financeiro e de capitais. Mais do que isso, os bancos cooperativos
disponibilizam o financiamento de atividades produtivas por intermédio das cooperativas
de crédito, além de, realizar o serviço de compensação dos cheques dessas instituições.
importante esclarecer, que esses bancos cooperativos são independentes e apenas obedecem
as regras impostas pelo Sistema Financeiro Nacional. Logo, para que as cooperativas não
percam sua essência, as cooperativas de terceiro grau entram no intuito de oferecer as
cooperativas de segundo grau produtos e serviços adequados a sua realidade.
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4. CAPTAÇÃO

E EMPRESTIMO

NO SISTEMA DE CRÉDITO

COOPERATIVO: UMA ANALISE COMPARATIVA

0 presente capitulo descreve as principais diferenças existentes entre as
cooperativas de crédito e as instituições bancárias. Para isso, é de fundamental importância
apresentar as semelhanças e diferenças nos serviços prestados e nos produtos oferecidos
pelos bancos comerciais e cooperativas de crédito, descritas na seção 4.2, que tem o
propósito de evidenciar uma comparação, também no que se refere A rentabilidade destas
instituições. A maneira de como trabalham com as taxas de juros, a forma que elas
impactam em cada instituição e os fatores, sejam eles de origem micro ou macroeconômica
que provocam as variações das mesmas e uma pesquisa de opinião voltada para gerentes de
bancos e cooperativas, também são abordados.
4.1 A Evidência
0 fato de que o Sistema Financeiro segmentou-se no que se refere A concessão de
crédito, seja para pessoa fisica ou jurídica, transforma os produtos e serviços oferecidos por
essas instituições muito semelhantes, principalmente ao tratar-se se bancos comerciais e
cooperativas de crédito. Por isso, a importância de demonstrar esses produtos e serviços.
Porém, antes disso, serão demonstradas as principais diferenças referentes a essas duas
instituições que de acordo com Meinen et al (2002), são descritas no quadro abaixo como:
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Quadro 1: Principais diferenças entre as instituições cooperativas de crédito e os

bancos comerciais.
COOPERATIVAS DE CRÉDITO
"Instituição financeira" não bancária;
E uma sociedade de pessoas;
Objetivo principal é a prestação de serviços
aos associados;
Número ilimitado de cooperados
Controle democrático — um homem — um
voto;
Assembléias: "quorum" é baseado no
número de cooperados;
Não é permitida a transferência de quotaspartes para terceiros, estranho A sociedade;
Retorno proporcional
ao valor das
operações;
As atividades são restritas aos associados;
Não oferecem perigo ao SFN, seus riscos são
auto-sustentados (os prejuízos são
suportados pelos associados);
Não é subsidiada por fundos do governo.
Fonte: Meinen et al (2002).

BANCOS COMERCIAIS
Instituição financeira bancária;
t uma sociedade de capital;
. .
Objetivo principal é o lucro;

Número limitado de acionistas;
Cada ação — um voto;
Assembléias:
capital;

"quorum"

é

baseado

no

Transferência de ações a terceiros;
. .
Dividendo proporcional ao valo das ações;
As atividades são livres;
Oferecem risco ao SFN;
t subsidiado por fundos do governo.

Assim, quando uma pessoa procura se associar a uma cooperativa ela torna-se sócio
dela, enquanto nos bancos as pessoas tornam-se apenas um cliente, ou seja, todo cooperado
possui direitos e deveres, como o do rateio das sobras ou prejuízos, o que garante a
autonomia da instituição, amortizando o risco oferecido ao Sistema Financeiro Nacional.
Outro aspecto que reduz o risco dessas instituições é fato deste segmento conhecer melhor
os seus cooperados reduzindo assim a questão da seleção adversa. Além de que, nas
cooperativas de crédito, a mutualidade entre os cooperados oferece a instituição um
ambiente mais familiar, onde os mesmos podem opinar por meio das assembléias no
estatuto social, afim, de modificar as funções e serviços oferecidos pelas cooperativas de
crédito. No entanto, como já foi destacado anteriormente, esses produtos e serviços
apresentam-se bastante semelhantes devido a cooperativas de crédito encontrarem nos
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bancos seus principais concorrentes 23 . O quadro abaixo demonstra os principais oferecidos
pelos bancos e cooperativas.

Quadro 2: Principais produtos oferecidos pelas cooperatiNas de crédito e bancos
comerciais.

PRINCIPAIS PRODUTOS
Cooperativas

Bancos

Certificado de Depósito Bancário — CDB

Certificado de Depósito Bancário — CDB

Recibo de Depósito Cooperativo — RDC

Recibo de Depósito Bancário — RDB

Empréstimos (crédito pessoal, capital de Fundos

(agressivos,

moderados

giro, aquisição de bens)

conservadores)

Seguros

Títulos Públicos

Cheque Especial

Empréstimos de Curto e Longo Prazo

Desconto de Duplicatas e Outros Recebiveis

Debentures

Poupança

Poupança

e

Cheque especial
Fonte: Elaborado pela autora.
Os produtos como CDB, RDB ou RDC, fundos, títulos públicos, poupança e
debêntures, são produtos oferecidos aos cooperados, ou clientes, como alternativas de
aplicações financeiras. Esses produtos são remunerados a uma certa taxa de juros, que pode
ser pré-fixada, como por exemplo, no caso do CDB, ou pós-fixada, como no caso do CDI.
Logo, essas taxas são estabelecidas por cada instituição, que através de uma avaliação do
mercado estipulam valores para vários níveis de aplicação, ou seja, quanto maior a
aplicação, maior a taxa.
As cooperativas de crédito não trabalham com o CDI (certificado de depósito
interbancário) pelo fato da legislação não permitir as instituições aplicarem em fundos de
alto risco. No caso das instituições bancárias, esse aspecto apresenta-se ao contrário
podendo então oferecer aos seus clientes aplicações em CDI, visto que, o capital aplicado é
destinado a fundos que oferecem alta rentabilidade e conseqüentemente alto risco. Esse
A palavra concorrência neste trabalho foi adotada baseando-se na teoria neoclássica, admitindo assim, a
livre concorrência.

23
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fator permite então, em alguns casos, uma maior rentabilidade nas aplicações efetuadas nas

instituições bancárias.
Ao se tratar, portanto , de produtos como seguros, empréstimos, desconto de
duplicatas, entre outros, as cooperativas de crédito possibilitam aos seus cooperados, na
grande maioria dos casos, taxas menores. Alguns exemplos dessas taxas estão descritos na

seção 4.1.2. Isso se explica pelo fato de que essas instituições estão isentas do recolhimento
de compulsórios, que no caso dos bancos representa uma fatia de 40% dos depósitos A
vista, custos de capital e de operacionalização também menores do que as dos bancos.
As semelhanças entre os produtos dos bancos e cooperativas de crédito aproximam
também, as semelhanças entre os serviços de ambas instituições. 0 quadro seguinte
descreve os principais serviços prestados.
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Quadro 3: Principais serviços oferecidos pelas cooperativas de crédito e bancos
comerciais.

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Bancos

Cooperativas

Conta Corrente

Conta Corrente

Cobrança

Cobrança

Auto-atendimento (fax, telefone, intemete)

Auto-atendimento (fax, telefone, internete)

Recebimento de títulos

Recebimento de títulos

Débito automático

Débito automático

Transferências

eletrônicas

disponíveis — Transferências

eletrônicas

disponíveis —

TED's

TED's

Depósito a vista

Depósito a vista

Cheque avulso

Cheque avulso

Caixas eletrônicos

Caixas eletrônicos

Emissão de cartões de débito e crédito

Emissão de cartões de débito e crédito

Sustação de cheques

Sustação de cheques

Débito automático

Débito automático

Serviços de homebanking

Serviços de homebanking

Emissão de saldos e extratos informatizados

Emissão de saldos e extratos informatizados

Abertura de crédito

Abertura de crédito

Emissão de documentos de crédito — DOC's

Emissão de documentos de crédito — DOC's
Cofres de Aluguel

Fonte: Elaborados pela autora.
A questão dos serviços diferencia-se nessas duas instituições no modo de como são
oferecidos. No caso dos bancos, a formalidade dos serviços é muito superior do que nas
cooperativas. Neste último, o cooperado através de uma ligação, uma conversa com o
gerente pode acordar a transição a ser efetuada, reduzindo o grau de protocolo que ocorreria
no caso se a mesma transição fosse efetuada nos bancos. Outro diferencial é as tarifa
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cobrada, que no caso das cooperativas é menor em quase a totalidade dos produtos
oferecidos24 .

4.1.1 Análise Comparativa: Taxas de Captação e Empréstimo

Após evidenciarmos as principais diferenças entre os bancos e as cooperativas de

créditos de forma exclusivamente teórica, faz-se necessária verificar, em termos empiricos,
as diferenças de operação deste dois tipos de instituição. Uma alternativa para auferir com —
conseqüência da estrutura de custos, demanda e legislação de cada um dos tipos de
instituição — é dada pela comparação entre taxas de juros de captação e empréstimo de

recursos. No caso em questão tomou-se as taxas de juros, do cheque especial e empréstimo
pessoal, e as taxas de juros pagas nos fundos de investimento.

A tabela abaixo apresenta as taxas oferecidas por 12 bancos comerciais e as taxas
oferecidas pelo Sicredi, que atualmente oferece seus serviços para 125 cooperativas de
créditos espalhadas nos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e São Pau lo25 .

Um exemplo dessas tarifas é do DOC que nos bancos é cobrado em média R$ 8,00 para a efetuação da
transação e nas cooperativas de crédito é cobrado em média R$ 6,00. Todas essas taxas estão disponíveis no
site do Banco Central www.bacen.gov.br
25 Dados extraídos do site www.sicredi.com.br
24

.
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Tabela 4: Comparativo entre as taxas de juros do cheque especial entre bancos
comerciais e cooperativa de crédito.
Bancos

mar

abr

mai

jun

jul

HSBC*

9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50%

Banespa*

9,50% 9,50% 9,50% 9,30% 9,30%

Bradesco*

9,70% 9,80% 9,70% 9,50% 9,50%

Banco do Brasil*

9,00% 9,00% 9,00% 8,80% 8,80%

Caixa Econômica Federal*

9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%

BBV (Banco Bilbao de Vizcaya) * 9,20% 9,20% 9,20% 9,20% 9,20%
hail*

9,80% 9,80% 9,80% 9,50% 9,50%

Santander*

9,75% 9,75% 9,75% 9,50% 9,50%

Nossa Caixa*

8,85% 8,85% 8,85% 8,75% 8,75%

Real*

9,20% 9,50% 9,20% 8,90% 8,90%

Unibanco*

8,90% 9,50% 9,40% 9,30% 9,30%

Mercantil SP*

9,71% 9,80% 9,71% 9,75% 9,75%

BCN*

10,40% 9,00% 10,40% 9,50% 9,50%

Média Mensal dos Bancos

9,44% 9,42% 9,48% 9,28% 9,28%

SICREDI**

6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Fonte: * Dados extraídos do site do PROCON
**Dados extraídos da Cooperativa de Crédito Mútuo - CDLCOOP
Através da tabela fica possível observar que as taxas oferecidas pelos bancos
durante esses cinco meses demonstrados sofreram redução em sua grande maioria, exceto
instituições como HSBC, Caixa Econômica Federal e o BBV. Essa redução explica-se
principalmente pela redução da taxa Selic, que sofreu uma queda de 2 pontos percentuais
durante esse período como mostra o gráfico a seguir.
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Gráfico 2: Valor da taxa Se lic — mar/ago 2003.
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Fonte: Dados Brutos - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada — IPEA.
Entretanto, mesmo com o impacto ocasionado pela taxa Selic sobre as taxas de juros
do cheque especial, a tabela 4 aponta as taxas desse mesmo produto oferecido pelo Sicredi,
como sendo consideravelmente menor do que a média mensal oferecida pelos bancos. As
justificativas para esse diferencial vão desde o não recolhimento de compulsório, o baixo
custo de capital (como dito anteriormente), a não obtenção de lucro das cooperativas de
crédito como seu principal objetivo e principalmente a redução do risco moral, ou seja, as
cooperativas de crédito possuem um conhecimento muito mais profundo dos seus
cooperados, do que os bancos dos seus clientes. Por sua vez, a seleção adversa, tornam
mínimos os indices de inadimplência sofridos pelas cooperativas de crédito.
Ainda em relação as taxas de empréstimo, busca-se, a segui.r a comparação das taxas

cobradas por bancos e cooperativas de crédito na concessão de empréstimo pessoal. A
tabela seguinte mostra essas diferenças.

Tabela 5: Demonstrativo das taxas de juros de empréstimo pessoal praticadas
no período de março a julho de 2003.
jul
mar
abr
mal
jun
Bancos

HSBC

6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50%

Banespa

6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,40%

Bradesco*

6,40% 6,65% 6,65% 6,40% 6,30%

Banco do Brasil*

5,90% 5,90% 5,90% 5,90% 5,90%

Caixa Econômica Federal* 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
BBV*

4,80% 4,80% 4,80% 4,80% 4,80%
6,95% 6,95% 6,95% 6,95% 6,60%

Santander*

6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,40%

Nossa Caixa*

3,95% 4,75% 4,75% 4,75% 4,65%

Real*

5,95% 6,40% 6,40% 6,40% 5,90%

Unibanco*

6,90% 6,90% 6,90% 6,90% 6,30%

Mercantil SP*

6,10% 6,10% 6,10% 6,40% 6,17%

BCN*

6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,20%

Media Mensal

6,10% 6,22% 6,22% 6,22% 6,03%

SICREDI**

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

3,5%

Fonte: * Dados extraídos do site do PROCON - http://www.procon.sp.gov.br
**Dados extraídos da Cooperativa de Crédito Mútuo - CDLCOOP
Como visto acima, as taxas de juros de empréstimo pessoal oferecidas por
cooperativas de crédito também é menor. A explicação disso pode ser considerada a mesma
da oferecida para as taxas do cheque especial.
Contudo, ao se tratar do patrimônio liquido dessas duas instituições, as bancárias e
as cooperativas de crédito, a diferença é bastante substancial. Os bancos possuem em
termos de volume financeiro um número bem mais significativo do que as cooperativas de
crédito. A tabela abaixo demonstra esses dados.
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Tabela 6: Comparativo entre os principais fundos de investimento de bancos
comerciais e banco cooperativo (Bansicredi).
Fundos

Patrimônio

Taxas pagas aos
fundos de investimento

Banespa FBQ DI 90 VIP

1.314.317.240,0

23,02%

Banrisul Super

325.929.432,0

19,82%

BBV Hiperfundo

1.422.417.562,0

19,51%

Bradesco FAQ 90

2.786.613.017,0

22,85%

CIT1Fundos DI Prêmio

1.040,598.680,0

:2 1 ,2 9%

HSBC Poup Mais

3.192.351.540,0

20,34%

hail Prêmio DI 90

2.042.694.010,0

19,82%

Real FAQ Supremo DI

1.547.723.666,0

21,08%

1.804.578.066,71

20,97%

133.401.925,8

22,05%

MÉDIA
SICREDI INVEST PLUS

Fonte: Boletim Financeiro do Sicredi.
Ao observar os dados acima, percebe-se então o distanciamento do patrimônio dos
bancos comerciais e do banco cooperativo. Porém, esse distanciamento não impede que a
rentabilidade da instituição cooperativa seja maior. Isso reforça o fato do impulso tomado
pelas cooperativas nesses últimos anos por razões como: a liberalização fi nanceira, que por
conseqüência provocou a concentração bancária, que por sua vez, abriu espaço para a
inserção das cooperativas de crédito.
4.1.2 Pesquisa de Opinião sobre o Desempenho e Perspectivas das Cooperativas de
Crédito
Existe uma discussão entre cooperativas de crédito e bancos que leva a uma série de
opiniões divergentes. Essas opiniões revelam aspectos como concorrência, vantagens e
desvantagens de cada instituição, credibilidade, entre outras. Então, através de entrevistas
realizadas com gerentes de bancos e de cooperativas de crédito foi possível concretizar
melhor como discorrem as idéias de cada uma dessas instituições. 0 objetivo das
entrevistas foi o de qualificar o estudo de forma a reafirmar a teoria.
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As entrevistas foram realizadas com gerentes de três cooperativas de crédito, sendo
elas: CDLCOOP (Cooperativa de Crédito dos Profissionais do Comércio de Confecções de
Tecidos e Afins da Região Metropolitana de Florianópolis), CREDITUR (Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Turismo da Grande Florianópolis) e
CREDISC (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado
de Santa Catarina) e com três gerentes de bancos sendo os bancos o, BCN, Banco do Brasil
e Banco Real.

Assim, nas entrevistas com gerentes de bancos foi possível perceber que dentre as
vantagens do sistema cooperativo eles acreditam que as baixas taxas de juros são o
principal diferencial dessas instituições como mostra o gráfico abaixo.
Gráfico 3: Fatores apontados por gerentes de bancos como principais

vantagens das cooperativas de crédito.
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Fonte: Pesquisa de campo.
O gráfico 3 mostra que as taxas de juros são apontadas como o fator de maior
a
importância, porém, as questões como facilidades na concessão de crédito para PME's e
são
redução do risco por intermédio do maior conhecimento dos seus cooperados também

considerados relevantes.
Alguns gerentes de bancos relataram que os baixos juros oferecidos pelas
cooperativas são cobertos pelas quotas debitadas dos cooperados. Eles argumentam que
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isso gera uma falsa impressão sobre o baixo valor destas taxas, o que facilita o trabalho de
captação de associados. Outro aspecto destacado por esses gerentes é que, sendo ou não
esses juros efetivamente mais baixos, eles acabam por se tornar competitivos com os
bancos. Entretanto, essa competitividade não passa a se tomar uma ameaça ao sistema
bancário, onde, 66,7% dos gerentes responderam que o grau de ameaça é baixo e 33,3%

responderam ser este grau de ameaça muito baixo.

0 ponto de vista dos gerentes de cooperativas de crédito é diferente, visto que, na
entrevista realizada com eles, a principal vantagem destacada por eles foi o atendimento
diferenciado que eles têm com seus associados. 0 gráfico abaixo mostra de maneira melhor
os resultados.
Gráfico 4: Fatores apontados por gerentes de cooperativas como principais
vantagens das cooperativas de crédito.
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Fonte: Pesquisa de campo.
Como se pode observar acima, com 66% dos resultados, o atendimento vem a ser o
principal diferencial para os gerentes de cooperativas. Logo, os quatro fatores (atendimento,
baixa taxa de juros, facilidade na concessão de crédito para PME's e maior conhecimento
do seu cooperado) foram mensurados como fatores importantes com 33% das respostas.
Para outros 33% dos entrevistados, a facilidade na concessão de crédito para as PME's e as
baixas taxas de juros são apenas considerados de média importância, e para finalizar outros
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33% dos gerentes responderam ser esta facilidade e o conhecimento dos cooperados como
vantagens apenas de pouca relevância.
Além das características acima citadas, tais gerentes encaram n como fatores positivos
para o sistema cooperativo de crédito a isenção de IOF e ER (imposto de Renda), bem
como, incentivos fiscais, isenção de recolhimento do compulsório para o Banco Central.
Outro questionamento da entrevista foi em relação ao que esses dois segmentos,
bancário e cooperativo, acham da expansão das cooperativas de crédito daqui para frente,
de tal modo, que este crescimento se mostrou muito significativo, em temos de abertura de
novas instituições nesses últimos anos.
Os gerentes de bancos fazem uma previsão de que esse crescimento deve aumentar,
mas, em pouca quantidade. 0 gráfico abaixo descreve os resultados.
Gráfico 5: Previsão da expansão das cooperativas de crédito para gerentes de
bancos.
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Fonte: Pesquisa de campo.
Portanto, a maioria dos gerentes de bancos admite um crescimento pequeno com
67% das opiniões. Apenas 33% acreditam num crescimento significativo. Todavia, esses
gerentes não acreditam em uma estagnação do setor cooperativo. 0 fato deles acreditarem
em um crescimento moderado não esta associado a um pensamento pessimista, mas sim,

Sc

está ligado aos entraves encontrado pelo sistema no que diz respeito a legislação e a
concorrência com os bancos comerciais.
O aspecto da expansão das cooperativas é bastante homogêneo para os dois ramos
financeiros. Os gerentes de cooperativas acreditam também em sua maioria no crescimento
moderado, com 67% das respostas. Apenas 33% acreditam no crescimento acelerado das
cooperativas de crédito. Da mesma forma que os gerentes de bancos, os gerentes de
cooperativas não acreditam na estagnação do setor. Veja os resultados no gráfico a seguir.
Gráfico 6: Previsão da expansão das cooperativas de crédito para gerentes de

do sistema cooperativo.
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Fonte: Pesquisa de campo.
Foi possível observar então, que os bancos encaram as cooperativas de crédito como
um segmento de baixa competitividade. Isso devido a fragilidade de concessão de crédito
devido as limitações dos recursos das cooperativas de crédito, como por exemplo, o baixo
fluxo de caixa, e também pela tecnologia ser inferior as das instituições bancárias, que
conseqüentemente provocaria um aumento dos custos.
Já a visão das cooperativas de crédito sobre seu segmento tem como seu foco
principal o relacionamento e os juros, além, da isenção de !impostos e tarifas. Elas
acreditam em uma evolução significativa, mas com barreiras como a influência da
Febraban nas resoluções do Banco Central, o que segundo as cooperativas limita suas ações
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e fortalece a dos bancos. Outros aspectos encarados como barreiras para o desenvolvimento

do sistema é a falta de conhecimento por parte da população das cooperativas de crédito o
que acarreta em uma baixa credibilidade dessas instituições e linhas de crédito reduzidas e
de curto prazo.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo fazer um diagnóstico do sistema de crédito
cooperativo, como agente financiador prioritário da produção de pequenas e médias
empresas, sua legislação e suas perspectivas frente a concorrência no Sistema Financeiro
Brasileiro.
As cooperativas de crédito são regulamentadas pela lei n° 4.595/64 do Sistema
Financeiro que autoriza essas instituições de crédito a funcionarem como instituições
financeiras. No entanto, do conjunto das instituições delegadas como instituições
monetárias, estão presentes no estudo as cooperativas de crédito e os bancos comerciais.
Os bancos comerciais são sociedades anônimas, que possuem como principal
objetivo à obtenção de lucro, atuando de forma ampla em todo território nacional e
internacional. Já as cooperativas de crédito, são instituições locais, regionais que tem a
finalidade de atender determinada categoria profissional e o lucro não é o principal objetivo
do setor.
0 crescimento experimentado pelas cooperativas de crédito tem requisitado um
aprimoramento dos seus serviços, como por exemplo, homebanking e caixas eletrônicos.
Por outro lado, há, ainda restrições legais á. ações das cooperativas (no sentindo de se
aproximarem dos bancos comerciais)como: a emissão de moeda escritural, e o acesso aos
serviços de compensação de cheques e outros papéis. Essa realidade proporcionou um
processo de integração vertical, surgindo assim, os bancos cooperativos e um processo de
integração horizontal com a expansão das redes de atendimento para cobrir as necessidades
dos seus associados. A integração vertical do sistema cooperativo é considerada de forma
ascendente, visto que, os bancos cooperativos são posto a serviço das cooperativas centrais
de crédito, que por sua vez, são postas a serviço das cooperativas de crédito singulares que
suprem a necessidade dos seus cooperados.
Os fatores de ordem macroeconômica que contribuíram para a expansão do sistema
de crédito cooperativo foram à liberalização financeira, ocorrida de forma mais acentuada a
partir dos anos 90 e a concentração bancária, que foi conseqüência da abertura do sistema
financeiro para o capital internacional. Esses fatores de certa forma eliminaram os
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pequenos bancos deixando, espaços - setoriais e mesmo regionais — desprovidos de crédito.
JA o fator microecon6mico responsável pelo avanço das cooperativas de crédito é o fato
delas concederem crédito aos pequenos e médios empresários que buscaram nestas
instituições uma alternativa de fácil acesso e baixos custos. Estes dois fatores são decisivos
na atração das cooperativas, tendo em vista, a semelhança entre os produtos e serviços
oferecidos pelos bancos e cooperativas de crédito.
Os baixos juros cobrados pelas cooperativas de crédito são explicados
principalmente por três aspectos: o baixo custo de capital para a abertura de uma
cooperativa de crédito, a isenção de impostos como o IOF e o Imposto de Renda e a baixa
expectativa em relação a obtenção de lucro.
Neste estudo, pôde-se também observar que os bancos comerciais consideram as
cooperativas de crédito como suas concorrentes. Contudo, segundo a mesma pesquisa de
campo, as cooperativas de crédito não são instituições que possam causar ameaças para a
estabilidade do segmento comercial. Por outro lado, as cooperativas de crédito classificam
os bancos como seus principais adversários. As cooperativas alegam que as principais
dificuldades frente aos bancos comerciais são: a influência da Febraban nas resoluções do
Banco Central, e o teto de concessão de crédito legitimado pelo Bacen para as cooperativas
de crédito de no máximo 10% do seu patrimônio liquido.
De modo geral, apesar da concorrência e de certa rivalidade entre cooperativas de
crédito e bancos comerciais é possível observar que existe complementaridade entre estes
segmentos, de maneira que o conjunto de consumidores dos serviços bancários e
cooperativos seja bastante homogêneo. Além disso, as cooperativas tem proporcionado o
impulso na produção das pequenas e médias empresas, através de crédito simples e barato,
impactando de forma direta ou indireta na economia. Esta segmentação de mercado, onde
há até o momento pouca invasão e baixo nível de concentração, é que tem garantido uma
razoável convivência entre os dois regimes
A amplitude de assuntos que dizem respeito ao sistema cooperativo de crédito
sugere estudos que vão além do escopo deste trabalho. Como sugestões para pesquisas
futuras, tem-se, por exemplo, a relação entre o sistema cooperativo de crédito e a obtenção
de lucro e a posição da estratégia competitiva das cooperativas de crédito.
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7. ANEXOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIOECONOMICO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
CURSO CIÊNCIAS ECONÔMICAS
ACADÊMICA: ANA PAULA PROBST
ORIENTADOR: FERNANDO SEABRA

Questionário opinativo voltado a gerentes de bancos e cooperativas de crédito, aplicado em
, na instituição
I — Dentre as vantagens do Sistema Cooperativo de Crédito listadas abaixo, classifique-as
de acordo com o grau de importância para a sua expansão.
(l) Muito Importante;
(2) Importante;
(3) Média Importância;
(4) Pouca Importância.
( ) Atendimento;
( ) Facilidade na concessão de crédito à PME's;
( ) Baixas taxas de juros;
( ) Maior conhecimento de seus cooperados o que possibilita a minimização do risco das
cooperativas de crédito.
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2 — Em relação à expansão do Sistema Cooperativo de Crédito sofrido nos últimos anos,
você acha que tal crescimento tende a:
(

)

Aumentar muito;

( ) Aumentar pouco;
( ) Ficar estável;
( ) Decair.
3 — Qual o grau de ameaça que as cooperativas de crédito apresentam para os bancos:
( ) Muito Alto;
( ) Alto;
( ) Médio;
( ) Baixo;
( ) Muito Baixo;
( ) Nenhum.
Justifique sua resposta:

4 — Quais fatores você atribui como os principais privilégios e as principais dificuldades de

uma cooperativa de credito?

